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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

24.4 Παξαγσγή βαζηθώλ πνιύηηκσλ κεηάιισλ θαη άιισλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ

24.41 Παξαγσγή πνιύηηκσλ κεηάιισλ

24.41.1 Παξαγσγή αξγύξνπ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθόλε

24.41.10 Παξαγσγή αξγύξνπ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθόλε

24.41.10.01 Παξαγσγή αξγύξνπ από επεμεξγαζία ρεκηθώλ θαηαινίπσλ γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ

24.41.2 Παξαγσγή ρξπζνύ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθόλε

24.41.20 Παξαγσγή ρξπζνύ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθόλε

24.41.3 Παξαγσγή ιεπθόρξπζνπ (πιαηίλαο), αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθόλε

24.41.30 Παξαγσγή ιεπθόρξπζνπ (πιαηίλαο), αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθόλε

24.41.4 Παξαγσγή θνηλώλ κεηάιισλ ή αξγύξνπ, επηρξπζσκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο

24.41.40 Παξαγσγή θνηλώλ κεηάιισλ ή αξγύξνπ, επηρξπζσκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο

24.41.5 Παξαγσγή θνηλώλ κεηάιισλ επαξγπξσκέλσλ θαη θνηλώλ κεηάιισλ, αξγύξνπ ή ρξπζνύ επηπιαηηλσκέλσλ, 

πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο

24.41.50 Παξαγσγή θνηλώλ κεηάιισλ επαξγπξσκέλσλ θαη θνηλώλ κεηάιισλ, αξγύξνπ ή ρξπζνύ επηπιαηηλσκέλσλ, πνπ δελ 

έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο

24.41.9 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πνιύηηκσλ κεηάιισλ

24.41.99 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πνιύηηκσλ κεηάιισλ

24.41.99.01 Παξαγσγή αξγύξνπ από επεμεξγαζία ρεκηθώλ θαηαινίπσλ

24.41.99.02 Υπεξεζίεο επαξγύξσζεο κεηάιισλ

24.41.99.03 Υπεξεζίεο επηρξύζσζεο κεηάιισλ

26.5 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ κέηξεζεο, δνθηκώλ θαη πινήγεζεο· θαηαζθεπή ξνινγηώλ

26.52 Καηαζθεπή ξνινγηώλ

26.52.1 Καηαζθεπή ξνινγηώλ ρεξηνύ θαη ηνίρνπ, εθηόο από ηνπο κεραληζκνύο θαη ηα κέξε ηνπο

26.52.11 Καηαζθεπή ξνινγηώλ ρεξηνύ, ηζέπεο, κε ζήθε από πνιύηηκν κέηαιιν ή επηκεηαιισκέλε κε πνιύηηκν κέηαιιν

26.52.12 Καηαζθεπή άιισλ ξνινγηώλ ρεξηνύ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλόκεηξσλ

26.52.13 Καηαζθεπή ξνινγηώλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηώλ παξόκνηνπ ηύπνπ γηα νρήκαηα

26.52.14 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ξνινγηώλ κε κεραληζκό ξνινγηνύ ρεξηνύ· μππλεηεξηώλ θαη ξνινγηώλ ηνίρνπ· άιισλ ξνινγηώλ

26.52.2 Καηαζθεπή κεραληζκώλ ξνινγηνύ ρεξηνύ ή ηνίρνπ θαη κεξώλ ηνπο

26.52.21 Καηαζθεπή κεραληζκώλ ξνινγηνύ ρεξηνύ, πιήξσλ θαη ζπλαξκνινγεκέλσλ

26.52.22 Καηαζθεπή κεραληζκώλ ξνινγηνύ ηνίρνπ, πιήξσλ θαη ζπλαξκνινγεκέλσλ



26.52.23 Καηαζθεπή πιήξσλ κεραληζκώλ ξνινγηνύ ρεξηνύ, κε ζπλαξκνινγεκέλσλ ή ελ κέξεη ζπλαξκνινγεκέλσλ, 

αηειώλ κεραληζκώλ ξνινγηνύ ρεξηνύ, ζπλαξκνινγεκέλσλ

26.52.24 Καηαζθεπή εκηηειώλ κεραληζκώλ ξνινγηνύ ρεξηνύ

26.52.25 Καηαζθεπή πιήξσλ, αηειώλ θαη εκηηειώλ κεραληζκώλ ξνινγηνύ ηνίρνπ, κε ζπλαξκνινγεκέλσλ

26.52.26 Καηαζθεπή ζεθώλ ξνινγηώλ ρεξηνύ θαη ηνίρνπ θαη κεξώλ ηνπο

26.52.27 Καηαζθεπή άιισλ κεξώλ ξνινγηώλ ηνίρνπ θαη ρεξηνύ

26.52.28 Καηαζθεπή ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο, κέηξεζεο ρξόλνπ, παξθόκεηξσλ· ρξνλνδηαθνπηώλ κε κεραληζκό ξνινγηνύ ηνίρνπ ή ρεξηνύ

26.52.9 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ξνινγηώλ ρεξηνύ θαη ηνίρνπ

26.52.99 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ξνινγηώλ ρεξηνύ θαη ηνίρνπ

32.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ, πνιύηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.11 Κνπή λνκηζκάησλ

32.11.1 Κνπή λνκηζκάησλ

32.11.10 Κνπή λνκηζκάησλ

32.11.9 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνκηζκάησλ

32.11.99 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνκηζκάησλ

32.12 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.12.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.12.11 Επεμεξγαζία θαιιηεξγεκέλσλ καξγαξηηαξηώλ, πνιύηηκσλ ή εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεηηθώλ 

ή αλαζρεκαηηζκέλσλ ιίζσλ, θαηεξγαζκέλσλ αιιά όρη δεκέλσλ ζε θνζκήκαηα

32.12.11.01 Παξαγσγή εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ

32.12.11.02 Υπεξεζίεο αδακαληόδεζεο, επεμεξγαζίαο θαη ιείαλζεο θπζηθώλ δηακαληηώλ

32.12.12 Επεμεξγαζία βηνκεραληθώλ δηακαληηώλ, θαηεξγαζκέλσλ· ζθνλώλ θπζηθώλ ή ζπλζεηηθώλ πνιύηηκσλ ή εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ

32.12.12.01 Υπεξεζίεο αδακαληόδεζεο, επεμεξγαζίαο θαη ιείαλζεο βηνκεραληθώλ δηακαληηώλ

32.12.13 Καηαζθεπή εηδώλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξώλ ηνπο· εηδώλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξώλ ηνπο

32.12.13.01 Καηαζθεπή εηδώλ από άξγπξν

32.12.13.02 Καηαζθεπή εηδώλ ρξπζνρνΐαο

32.12.13.03 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ γηα θνζκήκαηα από άξγπξν (ζύξκαηνο, θύιισλ, ζσιήλσλ, ρπηώλ θιπ)

32.12.13.04 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ρξπζνρνΐαο (ζύξκαηνο, θύιισλ, ζσιήλσλ, ρπηώλ θιπ)

32.12.13.05 Καηαζθεπή ζθεπώλ από άξγπξν

32.12.13.06 Καηαζθεπή ρξπζώλ θαδελώλ

32.12.13.07 Καηαζθεπή ρξπζώλ θαη αξγπξώλ θνζκεκάησλ

32.12.14 Καηαζθεπή άιισλ εηδώλ από πνιύηηκα κέηαιια· εηδώλ από θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιύηηκνπο ή εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο

32.12.9 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ



32.12.99 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.12.99.01 Εξγαζίεο θηληξίζκαηνο ηερλνπξγεκάησλ από ρξπζό θαη άξγπξν θαζόλ

32.12.99.02 Καηαζθεπή αξγπξώλ θνζκεκάησλ θαζόλ

32.12.99.03 Καηαζθεπή εηδώλ ρξπζνρνΐαο θαζόλ

32.12.99.04 Καηαζθεπή ζθεπώλ από άξγπξν θαζόλ

32.12.99.05 Υπεξεζίεο ζηίιβσζεο θνζκεκάησλ

32.12.99.06 Υπεξεζίεο ράξαμεο άιισλ εηδώλ από πνιύηηκα κέηαιια

32.12.99.07 Υπεξεζίεο ράξαμεο πνιύηηκσλ κεηάιισλ εηδώλ θνζκεκαηνπνηίαο, ρξπζνρνΐαο, αξγπξνρνΐαο

32.13 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.13.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.13.10 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.13.10.01 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ από πιαζηηθό, ύθαζκα, μύιν, όζηξαθα, κε πνιύηηκεο πέηξεο, θνηλά κέηαιια θαη άιια πιηθά

32.13.9 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

32.13.99 Εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

38.32.21 Υπεξεζίεο αλάθηεζεο πξώησλ πιώλ πνιύηηκσλ κεηάιισλ

46.18.19.06 Εκπνξηθνί αληηπξόζσπνη πνπ κεζνιαβνύλ ζηελ πώιεζε θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθώλ εηδώλ

46.18.19.07 Εκπνξηθνί αληηπξόζσπνη πνπ κεζνιαβνύλ ζηελ πώιεζε λνκηζκάησλ, θνζκεκάησλ, πνιύηηκσλ ιίζσλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

46.48 Χνλδξηθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ
46.48.1 Χνλδξηθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ

46.48.10 Χνλδξηθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ

46.48.10.01 Εμαγσγή ζθεπώλ από άξγπξν

46.48.10.02 Εμαγσγή ρξπζώλ θαη αξγπξώλ θνζκεκάησλ

46.48.10.03 Χνλδξηθό εκπόξην άιισλ εηδώλ από πνιύηηκα κέηαιια, εηδώλ από θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιύηηκνπο ή εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο

46.48.10.04 Χνλδξηθό εκπόξην άιισλ κεξώλ ξνινγηώλ

46.48.10.05 Χνλδξηθό εκπόξην άιισλ ξνινγηώλ ρεξηνύ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλόκεηξσλ

46.48.10.06 Χνλδξηθό εκπόξην βηνκεραληθώλ δηακαληηώλ, θαηεξγαζκέλσλ ζθνλώλ θπζηθώλ ή ζπλζεηηθώλ πνιύηηκσλ ή εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ

46.48.10.07 Χνλδξηθό εκπόξην γπαιηώλ ξνινγηώλ ηνίρνπ θαη ρεξηνύ, κεξώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ γπαιηώλ

46.48.10.08 Χνλδξηθό εκπόξην εηδώλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξώλ ηνπο, εηδώλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξώλ ηνπο

46.48.10.09 Χνλδξηθό εκπόξην επηηξαπέδησλ ξνινγηώλ κε κεραληζκό ξνινγηνύ ρεξηνύ, μππλεηεξηώλ θαη ξνινγηώλ ηνίρνπ, άιισλ ξνινγηώλ

46.48.10.10 Χνλδξηθό εκπόξην θαιιηεξγεκέλσλ καξγαξηηαξηώλ, πνιύηηκσλ ή εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεηηθώλ ή αλαζρεκαηηζκέλσλ ιίζσλ, θαηεξγαζκέλσλ αιιά όρη δεκέλσλ ζε θνζκήκαηα

46.48.10.11 Χνλδξηθό εκπόξην ινπξαθηώλ, ζεθώλ ξνινγηώλ θαη αιπζίδσλ ξνινγηώλ θαη κεξώλ ηνπο

46.48.10.12 Χνλδξηθό εκπόξην -κεηά από εηζαγσγή- ξνινγηώλ

46.48.10.13 Χνλδξηθό εκπόξην κεραληζκώλ ξνινγηώλ

46.48.10.14 Χνλδξηθό εκπόξην πνιύηηκσλ ιίζσλ θαη θνζκεκάησλ από πνιύηηκνπο ιίζνπο

46.48.10.15 Χνλδξηθό εκπόξην ξνινγηώλ ρεξηνύ, ηζέπεο, κε ζήθε από πνιύηηκν κέηαιιν ή επηκεηαιισκέλε κε πνιύηηκν κέηαιιν

46.48.10.16 Χνλδξηθό εκπόξην ζθεπώλ επηκεηαιισκέλσλ κε ρξπζό ή άξγπξν

46.48.10.17 Χνλδξηθό εκπόξην ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο, κέηξεζεο ηεο ώξαο, παξθόκεηξσλ, ρξνλνδηαθνπηώλ κε κεραληζκό ξνινγηνύ

46.49.39.01 Εμαγσγή ςεπδνθνζκεκάησλ από θάζε ύιε



46.49.39.05 Χνλδξηθό εκπόξην απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ

46.49.39.15 Χνλδξηθό εκπόξην -κεηά από εηζαγσγή- ςεπδνθνζκεκάησλ

46.72.12.04 Χνλδξηθό εκπόξην κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ πνιύηηκσλ κεηάιισλ

46.76.19.22 Χνλδξηθό εκπόξην πνιύηηκσλ θαη εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ (εθηόο ησλ βηνκεραληθώλ δηακαληηώλ) αθαηέξγαζησλ ή 

απιώο θνκκέλσλ ή ρνλδξηθά δηακνξθσκέλσλ

46.77.10.08 Χνλδξηθό εκπόξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ ρξπζνύ ή επηρξπζσκέλνπ κεηάιινπ, ιεπθόρξπζνπ

 (πιαηίλαο) θαη άιισλ πνιύηηκσλ κεηάιισλ

47.77 Ληαληθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.77.8 Ληαληθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.77.82 Ληαληθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ

47.77.82.01 Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ από πνιύηηκα κέηαιια, εηδώλ από θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιύηηκνπο ή εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο

47.77.82.02 Ληαληθό εκπόξην άιισλ ξνινγηώλ ρεξηνύ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλόκεηξσλ

47.77.82.03 Ληαληθό εκπόξην γπαιηώλ ξνινγηώλ ηνίρνπ θαη ρεξηνύ, κεξώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ γπαιηώλ

47.77.82.04 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξώλ ηνπο, εηδώλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξώλ ηνπο

47.77.82.05 Ληαληθό εκπόξην επηηξαπέδησλ ξνινγηώλ κε κεραληζκό ξνινγηνύ ρεξηνύ, μππλεηεξηώλ θαη ξνινγηώλ ηνίρνπ θαη άιισλ ξνινγηώλ

47.77.82.06 Ληαληθό εκπόξην θαιιηεξγεκέλσλ καξγαξηηαξηώλ, πνιύηηκσλ ή εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπλζεηηθώλ ή αλαζρεκαηηζκέλσλ ιίζσλ, θαηεξγαζκέλσλ αιιά κε δεκέλσλ ζε θνζκήκαηα

47.77.82.07 Ληαληθό εκπόξην ινπξαθηώλ θαη αιπζίδσλ ξνινγηώλ θάζε είδνπο θαη ησλ κεξώλ ηνπο

47.77.82.08 Ληαληθό εκπόξην καξγαξηηαξηώλ από θαιιηέξγεηα, αθαηέξγαζησλ

47.77.82.09 Ληαληθό εκπόξην πνιύηηκσλ ιίζσλ θαη θνζκεκάησλ από πνιύηηκνπο ιίζνπο

47.77.82.10 Ληαληθό εκπόξην ξνινγηώλ ρεξηνύ ή ηζέπεο, κε ζήθε από πνιύηηκν κέηαιιν ή επηκεηαιισκέλε κε πνιύηηκν κέηαιιν

47.77.82.11 Ληαληθό εκπόξην ζθεπώλ από άξγπξν

47.77.82.12 Ληαληθό εκπόξην ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο, κέηξεζεο ηεο ώξαο, παξθόκεηξσλ θαη ρξνλνδηαθνπηώλ κε κεραληζκό ξνινγηνύ ηνίρνπ ή ρεξηνύ

47.77.82.13 Ληαληθό εκπόξην θπζηθώλ καξγαξηηαξηώλ, αθαηέξγαζησλ

47.77.82.14 Ληαληθό εκπόξην ζθεπώλ επηκεηαιισκέλσλ κε ρξπζό ή άξγπξν

47.78.86.10 Ληαληθό εκπόξην απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ

47.78.86.22 Ληαληθό εκπόξην -κεηά από εηζαγσγή- ςεπδνθνζκεκάησλ

47.91.82 Ληαληθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.99.82 Άιιν ιηαληθό εκπόξην ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ εθηόο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξώλ

74.10.19.05 Υπεξεζίεο ζρεδηαζηή θνζκεκάησλ θαη ππεξεζίεο γεκκνινγίαο

95.25 Επηζθεπή ξνινγηώλ θαη θνζκεκάησλ

95.25.1 Υπεξεζίεο επηζθεπήο ξνινγηώλ θάζε είδνπο θαη θνζκεκάησλ

95.25.11 Υπεξεζίεο επηζθεπήο ξνινγηώλ θάζε είδνπο

95.25.12 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θνζκεκάησλ




