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                 Αθήνα 26/8/2009 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση 40844/ΕΥΣ6681/21-8-2009 

 

1. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία της εν θέµατι ΚΥΑ 
40844/ΕΥΣ6681/21-8-2009 µε τίτλο «Προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και 
πολύ µικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – 
Τουρισµού - Εµπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», και αναφορικά µε τις σχετικές µε τον 
κλάδο µας δραστηριότητες καταρχάς αναφέρεται στις παρακάτω επιχειρήσεις: 

 

√ Για κατασκευαστική δραστηριότητα ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
τριετίας τους να κυµαίνεται από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) µέχρι 
δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο 

√ Για υπηρεσίες αρχιτεκτόνων – µηχανικών, ο µέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) 
µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο 

 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό 
διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και 
κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, 
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών. 

 

2. Επίσης όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει: 

 

Α.- να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  

 

Β.- να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόµενους (σε Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας ΕΜΕ) κατά το 2008 και 

 

Γ.- να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον ορισµό της σύστασης της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 

Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους 
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια 
ευρώ. 
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Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 
δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

3. Η απόφαση συνίσταται σε επιχορήγηση από το ∆ηµόσιο σε διάφορα είδη 
επενδύσεων, όπως αυτές αναφέρονται στα αναλυτικά στοιχεία, που αυτές όσον 
αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα είναι:  

- ∆ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός: χώρων παραγωγής, 
αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. 

- ∆ιαφοροποίηση - εκσυγχρονισµός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, 
διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. 

- Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασιών. 

- Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

- Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 

- Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 

Και όσον αφορά τις υπηρεσίες αρχιτεκτόνων – µηχανικών είναι: 

- ∆ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης και 
ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης. 

- Εξορθολογισµός - εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών 
διαδικασιών της επιχείρησης. 

- Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. 

- Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

- Ανάπτυξη καινοτοµιών. 

- Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 

4. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου 
ενίσχυσης κυµαίνεται: 

- από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €) για 
την κατασκευαστική δραστηριότητα και 

- από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) για τις 
υπηρεσίες αρχιτεκτόνων – µηχανικών. 
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5. Η χώρα έχει χωριστεί σε δύο ζώνες και η επιχορήγηση κάθε επένδυσης γίνεται 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Ιδιωτική Συµµετοχή (%) 

Γεωγραφική 
Ζώνη 

Επιχορήγηση (%) Ελάχιστο Ποσοστό 
Ίδιας Συµµετοχής 

(%) 

Μέγιστο Ποσοστό 
τραπεζικού 
δανείου (%) 

Ζώνη Α 55 20 25 

Ζώνη Β 65 20 15 

 

6. Όµως, η απόφαση αυτή όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα την 
περιορίζει σε πολύ εξειδικευµένες δραστηριότητες, περίπου δηλαδή, σε 
επίπεδα «υπεργολάβων», αφήνοντας έξω την γενική δραστηριότητα της 
κατασκευής των έργων. 

 

Επισυνάπτεται αρχείο στο οποίο αναγράφονται όλοι οι σχετικοί µε τον κλάδο µας 
Κ.Α.∆. και στο οποίο µε πράσινη σκιαγράφηση αναφέρονται όσοι υπάγονται στην 
απόφαση και µε κίτρινη όσοι δεν υπάγονται. 

 

Με τιµή, 

 

Σ. Γιαννίρης 

 

   

 



41 Κατασκευές κτιρίων 
41.1 Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων 
41.10 Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων 
41.10.1 Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων 
41.10.10 Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων 
41.2 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη 
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και µη 
41.20.1 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 
41.20.10 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 

41.20.10.01
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών 
(επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 

41.20.2 Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων 
41.20.20 Κατασκευή µη οικιστικών κτιρίων 

41.20.20.01

Eργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού 
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας µε δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 

41.20.20.02

Eργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού 
επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελµατικής 
δραστηριότητας χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 

41.20.20.03
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών 
(επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 

41.20.3
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και 
ανακαινίσεις) 

41.20.30
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και 
ανακαινίσεις) 

41.20.4
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές 
και ανακαινίσεις) 

41.20.40
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές 
και ανακαινίσεις) 

42 Έργα πολιτικού µηχανικού 
42.1 Κατασκευή δρόµων και σιδηροδροµικών γραµµών 
42.11 Κατασκευή δρόµων και αυτοκινητοδρόµων 

42.11.1
Κατασκευή αυτοκινητόδροµων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδηµοτικών οδών, δρόµων εντός 
οικισµών και άλλων αµαξιτών οδών ή πε-ζόδροµων και διαδρόµων αεροδροµίων 

42.11.10
Κατασκευή αυτοκινητόδροµων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδηµοτικών οδών, δρόµων εντός 
οικισµών και άλλων αµαξιτών οδών ή πεζόδροµων και διαδρόµων αεροδροµίων 

42.11.2

Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδροµους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδηµοτικές 
οδούς, δρόµους εντός οικισµών και Aλλες αµαξιτές οδούς ή πεζόδροµους και διαδρόµους 
αεροδροµίων 

42.11.20

Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδροµους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδηµοτικές 
οδούς, δρόµους εντός οικισµών και Aλλες αµαξιτές οδούς ή πεζόδροµους και διαδρόµους 
αεροδροµίων 

42.11.20.01 Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων 
42.11.20.02 Κατασκευαστικές εργασίες για µείωση κυκλοφοριακού θορύβου 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο ΚΑ∆
Με κίτρινο οι ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ και µε πράσινο οι ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ στην Απόφαση



42.11.20.03
Κατασκευαστικές εργασίες δηµιουργίας, συντήρησης, σήµανσης κλπ ατραπών και 
µονοπατιών 

42.11.20.04 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαµηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήµανσης κλπ οδών 
42.11.20.05 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών µε άσφαλτο ή σκυρόδεµα κλπ 
42.11.20.06 Κατασκευή πεζόδροµων, ποδηλατοδρόµων κλπ 
42.12 Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και υπόγειων σιδηροδρόµων 
42.12.1 Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και υπόγειων σιδηροδρόµων 
42.12.10 Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και υπόγειων σιδηροδρόµων 
42.12.2 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδροµικές γραµµές και υπόγειους σιδηρόδροµους 
42.12.20 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδροµικές γραµµές και υπόγειους σιδηρόδροµους 
42.12.20.01 Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώµατος και σιδηροδροµικών γραµµών 

42.12.20.02
Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης συστηµάτων ελέγχου και ασφαλείας για 
σιδηροδροµικές γραµµές 

42.12.20.03 Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδροµικών γραµµών 
42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 
42.13.1 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 
42.13.10 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 
42.13.2 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 
42.13.20 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 
42.2 Κατασκευή κοινωφελών έργων 
42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών µε µεταφορά υγρών 
42.21.1 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών µε µεταφορά υγρών 
42.21.11 Κατασκευή αγωγών µεγάλων αποστάσεων για µεταφορά υγρών 
42.21.12 Κατασκευή τοπικών αγωγών για µεταφορά υγρών 

42.21.13

Κατασκευές συστηµάτων άρδευσης (τάφρων) κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων 
αγωγών ύδρευσης µονάδων επεξεργασίας νερού, µονάδων διάθεσης λυµάτων και 
αντλιοστάσιων 

42.21.2 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών µε µεταφορά υγρών 
42.21.21 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς µεγάλων αποστάσεων 

42.21.22
Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συµπεριλαµβανοµένων των βοηθητικών 
εργασιών 

42.21.23

Κατασκευαστικές εργασίες συστηµάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και 
δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, µονάδων επεξεργασίας νερού, µονάδων διάθεσης 
λυµάτων και αντλιοστασίων 

42.21.24 ∆ιάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστηµάτων 
42.21.24.01 Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) 

42.21.24.02
Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστηµάτων 
σωληνώσεων φρεάτων 

42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 
42.22.1 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

42.22.11
Κατασκευή γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλων αποστάσεων και γραµµών 
επικοινωνιών 

42.22.12 Κατασκευή τοπικών γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραµµών επικοινωνιών 
42.22.13 Κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
42.22.13.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 

42.22.2 Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

42.22.21
Κατασκευαστικές εργασίες για γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλων 
αποστάσεων και γραµµές επικοινωνιών 



42.22.22
Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
γραµµές επικοινωνιών 

42.22.23 Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
42.9 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού 
42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων 

42.91.1
Κατασκευές παράκτιων και λιµενικών έργων, φραγµάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και 
συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές 

42.91.10
Κατασκευές παράκτιων και λιµενικών έργων, φραγµάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και 
συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές 

42.91.2
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, 
υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές 

42.91.20
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, 
υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδροµηχανικές κατασκευές 

42.91.20.01 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) 

42.91.20.02 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή µε Aλλες µεθόδους 
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α. 
42.99.1 Aλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού 
42.99.11 Κατασκευές στον εξορυκτικό και µεταποιητικό τοµέα 
42.99.12 Κατασκευές αθλητισµού και αναψυχής 
42.99.19 Aλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α. 
42.99.2 Κατασκευαστικές εργασίες για Aλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού 
42.99.21 Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και µεταποιητικό τοµέα 

42.99.22 Κατασκευαστικές εργασίες δοµικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα 
42.99.29 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α. 

42.99.29.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισµού νερού 

43 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
43.1 Κατεδαφίσεις και προετοιµασία εργοτάξιου 
43.11 Κατεδαφίσεις 
43.11.1 Εργασίες κατεδάφισης 
43.11.10 Εργασίες κατεδάφισης 
43.12 Προετοιµασία εργοτάξιου 
43.12.1 Εργασίες προετοιµασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 
43.12.11 Εργασίες προετοιµασίας εδάφους και οικοπέδου εργασίες εκκένωσης 
43.12.11.02 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων 
43.12.11.01 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 
43.12.12 Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών 
43.12.12.01 Εργασίες ανατίναξης και αποµάκρυνσης βράχων προς δηµιουργία εργοτάξιου 
43.12.12.02 Εργασίες επιχωµατώσεων 
43.13 ∆οκιµαστικές γεωτρήσεις 
43.13.1 ∆οκιµαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 
43.13.10 ∆οκιµαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις 
43.13.10.01 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασµα καλωδίων ή υδρορροών 

43.2 ∆ραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
43.21.1 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
43.21.10 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 



43.21.10.01 Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων 

43.21.10.02 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων, µε διάθεση και υλικών 

43.21.10.03 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων, χωρίς διάθεση υλικών 
43.21.10.04 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
43.22 Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης 

43.22.1
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρµανσης, αερισµού και 
κλιµατισµού 

43.22.11 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών 

43.22.11.01
Εγκατάσταση παροχών νερού µε πίεση για πυρόσβεση (περιλαµβανοµένων των 
πυροσβεστικών κρουνών) 

43.22.11.02
Εγκατάσταση συστηµάτων για τη διάθεση των λυµάτων, περιλαµβανοµένων των υπονόµων 
και των σηπτικών δεξαµενών 

43.22.11.03 Εγκατάσταση συστηµάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού 
43.22.11.04 Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής 
43.22.11.05 Εργασίες εγκατάστασης συστηµάτων καταιονισµού (σπρίνκλερ) 

43.22.11.06 Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων) 
43.22.11.07 Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων 
43.22.11.08 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, µε υλικά του επισκευαστή 
43.22.11.09 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 
43.22.12 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού 
43.22.12.01 Εργασίες εγκατάστασης µετρητών κατανάλωσης θέρµανσης 

43.22.12.02
Κατασκευαστικές εργασίες µη ηλεκτρικού εξοπλισµού θέρµανσης (κατασκευή σωληνώσεων, 
αεραγωγών και συναφείς εργασίες µε λαµαρίνα) 

43.22.12.03 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων ελέγχου κεντρικής θέρµανσης 
43.22.12.04 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης 
43.22.12.05 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερµοσίφωνων, κλιµατιστικών κλπ 
43.22.2 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 
43.22.20 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 

43.22.20.01 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκοµεία) 

43.22.20.02
Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταέριου και 
φυσικού αερίου 

43.22.20.03 Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε εξοπλισµό που λειτουργεί µε αυτό 
43.29 Aλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 
43.29.1 Aλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 
43.29.11 Εργασίες µόνωσης 
43.29.11.01 Εργασίες ηχοµόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 
43.29.11.02 Εργασίες θερµοµόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων 
43.29.11.03 Εργασίες θερµοµόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών 
43.29.11.04 Εργασίες µόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών 
43.29.11.05 Εργασίες πυριµαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών 
43.29.12 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωµάτων 
43.29.19 Aλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 
43.29.19.01 Εργασίες εγκατάστασης σηµάτων (φωτεινών ή όχι) 
43.3 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος 
43.31 Επιχρίσεις κονιαµάτων 
43.31.1 Εργασίες επίχρισης κονιαµάτων 



43.31.10 Εργασίες επίχρισης κονιαµάτων 
43.32 Ξυλουργικές εργασίες 
43.32.1 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 
43.32.10 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 
43.32.10.01 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµένων κουζινών 
43.32.10.02 Εργασίες εγκατάστασης κλιµακοστάσιων 
43.32.10.03 Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου 
43.32.10.04 Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισµάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές 

43.32.10.05
Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετασµάτων, σε 
πόρτες ή παράθυρα 

43.32.10.06 Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών κουφωµάτων 
43.32.10.07 Εργασίες τοποθέτησης µεταλλικών στέγαστρων, θερµοκηπίων κλπ 
43.32.10.08 Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης 
43.32.10.09 Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή µεταλλικών κουφωµάτων, ντουλαπιών 
43.32.10.10 Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων 
43.32.10.11 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαµβάνουν ξυλουργικές εργασίες 
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 
43.33.1 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 
43.33.10 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 
43.33.10.01 ∆ιακοσµητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων µε κεραµικά υλικά, τούβλα κλπ 

43.33.10.02
Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων 
κατασκευών λιθολαξευτών ή µαρµάρινων 

43.33.2
Aλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και 
τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 

43.33.21 Εργασίες τοποθέτησης (κεραµικών) πλακιδίων terrazzo, µαρµάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου 
43.33.21.01 Εργασίες εσωτερικής διακόσµησης µε µάρµαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο 
43.33.21.02 Εργασίες κατασκευής µωσαϊκού, παρασκευαζόµενου επιτόπου 
43.33.21.03 Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους 

43.33.29
Aλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και 
τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π.δ.κ.α. 

43.33.29.01 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων µε ασφαλτικά πλακίδια 
43.33.29.02 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων µε παρκέτα 
43.33.29.03 Εργασίες κατασκευής πατωµάτων 
43.34 Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 
43.34.1 Εργασίες χρωµατισµών 
43.34.10 Εργασίες χρωµατισµών 
43.34.2 Υαλοτεχνικές εργασίες 
43.34.20 Υαλοτεχνικές εργασίες 
43.34.20.01 Εργασίες κατασκευών από γυαλί, επενδύσεων µε γυαλί, καθρεπτών τοίχου κλπ 
43.34.20.02 Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες 
43.39 Aλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος 
43.39.1 Aλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος 
43.39.11 Εργασίες κατασκευών διακόσµησης 
43.39.11.01 Εργασίες εγκατάστασης διακοσµητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα 
43.39.11.02 Εργασίες εγκατάστασης διακοσµητικών κιγκλιδωµάτων 

43.39.11.03
Εργασίες εγκατάστασης τυποποιηµένων ή επί παραγγελία κατασκευασµένων στοιχείων από 
λαµαρίνα 

43.39.19 Aλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώµατος π.δ.κ.α. 
43.9 Aλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 
43.91 ∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών 



43.91.1 Εργασίες κατασκευής στεγών 
43.91.11 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 
43.91.19 Aλλες εργασίες κατασκευής στεγών 
43.99 Aλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
43.99.1 Εργασίες στεγάνωσης 
43.99.10 Εργασίες στεγάνωσης 
43.99.10.01 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες 

43.99.10.02 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού µέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών
43.99.2 Εργασίες ικριωµάτων 
43.99.20 Εργασίες ικριωµάτων 
43.99.20.01 Ενοικίαση ικριωµάτων και εξέδρων εργασίας 
43.99.3 Εργασίες έµπηξης πασάλων εργασίες θεµελιώσεων 
43.99.30 Εργασίες έµπηξης πασάλων εργασίες θεµελιώσεων 
43.99.4 Εργασίες σκυροδέµατος 
43.99.40 Εργασίες σκυροδέµατος 
43.99.40.01 Εργασίες κάµψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυµένου σκυροδέµατος 
43.99.40.02 Εργασίες σταθεροποίησης θεµελίων 
43.99.40.03 Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεµα 
43.99.40.04 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέµατος 
43.99.5 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών 
43.99.50 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών 
43.99.50.01 Ανέγερση προκατασκευασµένων χαλύβδινων δοµικών µερών κτιρίων 

43.99.50.02 Ανέγερση προκατασκευασµένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές Aλλες από κτίρια 
43.99.50.03 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δοµικών µερών για κατασκευές Aλλες από κτίρια 
43.99.50.04 Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δοµικών µερών για κτίρια 
43.99.6 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών 
43.99.60 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών 
43.99.7 Συναρµολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασµένων κατασκευών 
43.99.70 Συναρµολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασµένων κατασκευών 
43.99.9 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 
43.99.90 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. 
43.99.90.01 Aλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδια υλικά 
43.99.90.02 Aλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 
43.99.90.03 Εργασίες εγκατάστασης κολυµβητικών δεξαµενών (πισίνων) 
43.99.90.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων 
43.99.90.05 Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) 
43.99.90.06 Εργασίες µετακίνησης κτιρίων 
43.99.90.07 Εργασίες χειριστή µηχανηµάτων κατασκευών (χωµατουργικών, οδοποιητικών κλπ) 

71
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών τεχνικές δοκιµές και 
αναλύσεις 

71.1
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συµβουλών 

71.11 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
71.11.1 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφηµάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 
71.11.10 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφηµάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 
71.11.2 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 
71.11.21 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 
71.11.22 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής µη οικιστικών κτιρίων 



71.11.23 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης 
71.11.23.01 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών µελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων 
71.11.24 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συµβουλών 
71.11.3 Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασµού 
71.11.31 Υπηρεσίες πολεοδοµίας 
71.11.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και προγραµµάτων χωρικής ανάπτυξης 

71.11.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδοµικής παρέµβασης 
71.11.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συντονισµένης αστικής ανάπτυξης 
71.11.31.04 Υπηρεσίες πολεοδοµικών και ρυµοτοµικών µελετών 
71.11.31.05 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθµιστικών µελετών 
71.11.32 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας 
71.11.33 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασµού εργοτάξιου 
71.11.4 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συµβουλών 
71.11.41 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 

71.11.41.01
Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών µελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισµών και 
τοπίου) 

71.11.41.02
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου 

71.11.41.03
Υπηρεσίες σχεδιασµού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδροµίων, πεζόδροµων, 
περιφράξεων και χώρων στάθµευσης 

71.11.42 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου 
71.12 ∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών 
71.12.1 Υπηρεσίες µηχανικών 
71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού 
71.12.11.01 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 
71.12.11.02 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων 
71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών 
71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά 
71.12.11.05 Υπηρεσίες πραγµατογνωµοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 
71.12.12 Υπηρεσίες µηχανικών για οικοδοµικά έργα 
71.12.12.01 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 
71.12.12.02 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 
71.12.12.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ακουστικής και δονήσεων 
71.12.13 Υπηρεσίες µηχανικών για ενεργειακά έργα 

71.12.13.01
Εργασίες σχεδίασης συστηµάτων σωληνώσεων, ώστε να µπορούν να λειτουργούν υπό 
πίεση 

71.12.13.02
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών 
κλπ) 

71.12.13.03 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων 
71.12.13.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών µελετών κτιρίων 
71.12.13.05 Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλιµατισµού κλπ) 
71.12.13.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για συστήµατα πυρόσβεσης 
71.12.13.07 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού 
71.12.14 Υπηρεσίες µηχανικών για έργα µεταφορών 
71.12.14.01 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 

71.12.14.02
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, 
γεφυρών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακών) 

71.12.14.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών συστηµάτων ελέγχου της κυκλοφορίας 
71.12.15 Υπηρεσίες µηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και µη επικίνδυνων) 



71.12.15.01 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 

71.12.16
Υπηρεσίες µηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυµάτων και για 
αποστραγγιστικά έργα 

71.12.16.01
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, 
αντιπληµµυρικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων) 

71.12.17 Υπηρεσίες µηχανικών για βιοµηχανικά και βιοτεχνικά έργα 

71.12.17.01 Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και λειτουργίας βιοµηχανιών 
71.12.18 Υπηρεσίες µηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκποµπής 
71.12.19 Υπηρεσίες µηχανικών για Aλλα έργα 
71.12.19.01 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών µελετών 
71.12.19.02 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών εκτίµησης υδάτινων πόρων 
71.12.19.03 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 
71.12.19.04 Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών λιµενικών έργων 
71.12.19.05 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης 
71.12.19.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα 
71.12.19.07 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών σχετικών µε τη µόλυνση 
71.12.19.08 Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά 
71.12.19.09 Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά 
71.12.19.10 Υπηρεσίες µελετών χηµικού µηχανικού γενικά 
71.12.19.11 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 
71.12.2 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 
71.12.20 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 

71.12.3 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστηµονικών ερευνών και συµβουλών 
71.12.31 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συµβουλών 
71.12.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών µελετών 
71.12.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης µεταλλευτικών µελετών και ερευνών 
71.12.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών µελετών 
71.12.31.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών µελετών 
71.12.32 Γεωφυσικές υπηρεσίες 
71.12.33 Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών 
71.12.34 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 
71.12.34.01 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδοµένων µε δορυφόρο 
71.12.35 Υπηρεσίες χαρτογράφησης 
71.12.35.01 Υπηρεσίες επιπεδοµετρικής χαρτογράφησης 
71.12.35.02 Υπηρεσίες κτηµατολογικής χαρτογράφησης 
71.12.35.03 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης 
71.12.35.04 Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης 
71.2 Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 
71.20 Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 
71.20.1 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων 
71.20.11 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας 
71.20.11.01 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών 
71.20.11.02 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών 
71.20.11.03 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µικροβιολογίας, εκτός ιατρικών 
71.20.11.04 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων χηµείας τροφίµων 
71.20.11.05 Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών µελετών 
71.20.11.06 Υπηρεσίες εκπόνησης χηµικοτεχνικών µελετών 
71.20.11.07 Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθµών 



71.20.11.08 Υπηρεσίες χηµικών δοκιµών και αναλύσεων 
71.20.12 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 

71.20.13 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων ολοκληρωµένων µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων 

71.20.13.01
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων 
οχηµάτων 

71.20.13.02 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κινητήρων 
71.20.13.03 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών µηχανών 

71.20.13.04 Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών 
71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχηµάτων οδικών µεταφορών 
71.20.19 Aλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων 
71.20.19.01 Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων 
71.20.19.02 Υπηρεσίες πιστοποίησης και βεβαίωσης της γνησιότητας έργων τέχνης 
71.20.19.03 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ 
71.20.19.04 Υπηρεσίες χηµικών τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων σε βιοµηχανικές διαδικασίες 




