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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Α ΓΔΧΡΓΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ
01 Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

01.00.00.00 Αγξφηεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο [εκ: Ο ΚΑΓ απηφο δελ αθνινπζεί ηε κεζνδνινγία ηεο Ολνκαηνινγίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κεηαβαηηθά]

01.1 Καιιηέξγεηα κε πνιπεηψλ θπηψλ
01.11 Καιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ (εθηφο ξπδηνχ), νζπξίσλ θαη ειαηνχρσλ ζπφξσλ

01.11.1 Καιιηέξγεηα ζηηαξηνχ
01.11.11 Καιιηέξγεηα ζθιεξνχ ζηηαξηνχ
01.11.12 Καιιηέξγεηα ζηηαξηνχ, εθηφο απφ ην ζθιεξφ ζηηάξη

01.11.12.01 Καιιηέξγεηα καιαθνχ ζηηαξηνχ
01.11.2 Καιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ

01.11.20 Καιιηέξγεηα αξαβφζηηνπ
01.11.20.01 Καιιηέξγεηα ρισξνχ αξαβφζηηνπ

01.11.3 Καιιηέξγεηα θξηζαξηνχ, ζίθαιεο θαη βξψκεο
01.11.31 Καιιηέξγεηα θξηζαξηνχ
01.11.32 Καιιηέξγεηα ζίθαιεο
01.11.33 Καιιηέξγεηα βξψκεο

01.11.4 Καιιηέξγεηα ζφξγνπ, θερξηνχ θαη άιισλ δεκεηξηαθψλ
01.11.41 Καιιηέξγεηα ζφξγνπ
01.11.42 Καιιηέξγεηα θερξηνχ
01.11.49 Καιιηέξγεηα άιισλ δεκεηξηαθψλ

01.11.5 Καιιηέξγεηα άρπξνπ θαη θινηψλ δεκεηξηαθψλ
01.11.50 Καιιηέξγεηα άρπξνπ θαη θινηψλ δεκεηξηαθψλ

01.11.6 Καιιηέξγεηα νζπξίσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά
01.11.61 Καιιηέξγεηα θαζνιηψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά

01.11.61.01 Καιιηέξγεηα θαζνιηψλ κεζφζπεξκσλ
01.11.62 Καιιηέξγεηα κπηδειηψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά
01.11.69 Καιιηέξγεηα άιισλ νζπξίσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά

01.11.7 Καιιηέξγεηα νζπξίσλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα
01.11.71 Καιιηέξγεηα θαζνιηψλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα
01.11.72 Καιιηέξγεηα θνπθηψλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα
01.11.73 Καιιηέξγεηα ξεβηζηψλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα
01.11.74 Καιιηέξγεηα θαθψλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα
01.11.75 Καιιηέξγεηα κπηδειηψλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα
01.11.79 Καιιηέξγεηα άιισλ νζπξίσλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα

01.11.8 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ζφγηαο, αξάπηθσλ θηζηηθηψλ θαη βακβαθφζπνξσλ
01.11.81 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ζφγηαο
01.11.82 Καιιηέξγεηα αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, πνπ δηαζέηνληαη κε θέιπθνο
01.11.83 Καιιηέξγεηα αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, πνπ δηαζέηνληαη απνθινησκέλα (ρσξίο θέιπθνο)
01.11.84 Καιιηέξγεηα βακβαθφζπνξσλ

01.11.9 Καιιηέξγεηα άιισλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ
01.11.91 Καιιηέξγεηα ιηλαξφζπνξνπ
01.11.92 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ζηλαπηνχ
01.11.93 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ θξάκβεο ή ειαηνθξάκβεο
01.11.94 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ζνπζακηνχ
01.11.95 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ειηνηξφπηνπ
01.11.99 Καιιηέξγεηα άιισλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη αιινχ (π.δ.θ.α.)

01.12 Καιιηέξγεηα ξπδηνχ
01.12.1 Καιιηέξγεηα ξπδηνχ, πνπ δηαζέηεηαη κε απνθινησκέλν

01.12.10 Καιιηέξγεηα ξπδηνχ, πνπ δηαζέηεηαη κε απνθινησκέλν
01.12.10.01 Καιιηέξγεηα καθξφζπεξκνπ ξπδηνχ

01.13 Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ θαη πεπνλνεηδψλ, ξηδψλ θαη θνλδχισλ
01.13.1 Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ κε θχιια ή κίζρνπο

01.13.11 Καιιηέξγεηα ζπαξαγγηψλ
01.13.12 Καιιηέξγεηα ιάραλσλ
01.13.13 Καιιηέξγεηα θνπλνππηδηψλ θαη κπξφθνισλ

01.13.13.01 Καιιηέξγεηα θνπλνππηδηψλ
01.13.14 Καιιηέξγεηα καξνπιηψλ
01.13.15 Καιιηέξγεηα πηθξαιίδσλ (πηθξνκάξνπισλ-ρίθνξη)
01.13.16 Καιιηέξγεηα ζπαλαθηνχ
01.13.17 Καιιηέξγεηα αγθηλάξσλ
01.13.19 Καιιηέξγεηα άιισλ ιαραληθψλ κε θχιια ή κίζρνπο

01.13.2 Καιιηέξγεηα πεπνλνεηδψλ
01.13.21 Καιιηέξγεηα θαξπνπδηψλ
01.13.29 Καιιηέξγεηα άιισλ πεπνλνεηδψλ

01.13.29.01 Καιιηέξγεηα πεπνληψλ ζεξκνθεπίνπ
01.13.29.02 Καιιηέξγεηα πεπνληψλ ππαίζξνπ

01.13.3 Καιιηέξγεηα άιισλ ιαραληθψλ πνπ θέξνπλ θαξπνχο (νπσξνθφξσλ)
01.13.31 Καιιηέξγεηα θαπηεξψλ πηπεξηψλ (ηζίιη) θαη πηπεξηψλ, πξάζηλσλ (κφλν ηνπ γέλνπο capsicum)

01.13.31.01 Καιιηέξγεηα πηπεξηψλ ζεξκνθεπίνπ
01.13.31.02 Καιιηέξγεηα πηπεξηψλ ππαίζξνπ

01.13.32 Καιιηέξγεηα αγγνπξηψλ θαη κηθξψλ αγγνπξαθηψλ
01.13.32.01 Καιιηέξγεηα αγγνπξηψλ ζεξκνθεπίνπ
01.13.32.02 Καιιηέξγεηα αγγνπξηψλ ππαίζξνπ

01.13.33 Καιιηέξγεηα κειηηδάλσλ
01.13.33.01 Καιιηέξγεηα κειηηδάλσλ ζεξκνθεπίνπ
01.13.33.02 Καιιηέξγεηα κειηηδάλσλ ππαίζξνπ

01.13.34 Καιιηέξγεηα ληνκαηψλ
01.13.34.01 Καιιηέξγεηα ληνκαηνπηπεξηψλ (δηπινθαιιηέξγεηα)
01.13.34.02 Καιιηέξγεηα ληνκαηψλ - αγγνπξηψλ (δηπινθαιιηέξγεηα)
01.13.34.03 Καιιηέξγεηα ληνκαηψλ - πεπνληψλ (δηπινθαιιηέξγεηα)
01.13.34.04 Καιιηέξγεηα ληνκαηψλ βηνκεραληθψλ
01.13.34.05 Καιιηέξγεηα ληνκαηψλ επηηξαπέδησλ ππαίζξνπ
01.13.34.06 Καιιηέξγεηα ληνκαηψλ ζεξκνθεπίνπ

01.13.39 Καιιηέξγεηα άιισλ ιαραληθψλ πνπ θέξνπλ θαξπνχο π.δ.θ.α.
01.13.39.01 Καιιηέξγεηα αξαθά βηνκεραληθνχ
01.13.39.02 Καιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ ζεξκνθεπίνπ
01.13.39.03 Καιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ ππαίζξνπ
01.13.39.04 Καιιηέξγεηα θνινθπζηψλ ζεξκνθεπίνπ
01.13.39.05 Καιιηέξγεηα θνινθπζηψλ ππαίζξνπ
01.13.39.06 Καιιηέξγεηα κπάκηαο
01.13.39.07 Καιιηέξγεηα θαζνιαθηψλ ζεξκνθεπίνπ
01.13.39.08 Καιιηέξγεηα θαζνιαθηψλ ππαίζξνπ

01.13.4 Καιιηέξγεηα ξηδσδψλ, βνιβσδψλ ή θνλδπισδψλ ιαραληθψλ
01.13.41 Καιιηέξγεηα θαξφησλ θαη γνγγπιηψλ
01.13.42 Καιιηέξγεηα ζθφξδσλ

01.13.42.01 Καιιηέξγεηα ζθφξδσλ, πνπ δηαζέηνληαη μεξά
01.13.43 Καιιηέξγεηα θξεκκπδηψλ

01.13.43.01 Καιιηέξγεηα θξεκκπδηψλ, πνπ δηαζέηνληαη μεξά
01.13.44 Καιιηέξγεηα πξάζσλ θαη άιισλ παξφκνησλ ιαραληθψλ
01.13.49 Καιιηέξγεηα άιισλ ξηδσδψλ, βνιβσδψλ ή θνλδπισδψλ ιαραληθψλ (ρσξίο πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε)

01.13.5 Καιιηέξγεηα βξψζηκσλ ξηδψλ θαη θνλδχισλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε
01.13.51 Καιιηέξγεηα παηαηψλ
01.13.52 Καιιηέξγεηα γιπθνπαηαηψλ
01.13.53 Καιιηέξγεηα ηαπηφθαο (cassava)
01.13.59 Καιιηέξγεηα άιισλ βξψζηκσλ ξηδψλ θαη θνλδχισλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε

01.13.6 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ιαραληθψλ, πιελ ησλ ζπφξσλ ηεχηισλ
01.13.60 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ιαραληθψλ, πιελ ησλ ζπφξσλ ηεχηισλ

01.13.60.01 Παξαγσγή θνινθπζφζπνξνπ
01.13.7 Καιιηέξγεηα δαραξφηεπηισλ θαη ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ

01.13.71 Καιιηέξγεηα δαραξφηεπηισλ
01.13.72 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ

01.13.8 Καιιηέξγεηα καληηαξηψλ θαη ηξνπθψλ
01.13.80 Καιιηέξγεηα καληηαξηψλ θαη ηξνπθψλ

01.13.80.01 Καιιηέξγεηα καληηαξηψλ (ζην έδαθνο)
01.13.80.02 Καιιηέξγεηα καληηαξηψλ pleurotus
01.13.80.03 Παξαγσγή κε βηνκεραληθφ ηξφπν (φρη θαιιηέξγεηα ζηε γε) καληηαξηψλ

01.13.9 Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά, π.δ.θ.α.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

01.13.90 Καιιηέξγεηα ιαραληθψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά, π.δ.θ.α.
01.14 Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακσλ

01.14.1 Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακσλ
01.14.10 Καιιηέξγεηα δαραξνθάιακσλ

01.15 Καιιηέξγεηα θαπλνχ
01.15.1 Καιιηέξγεηα θαπλνχ

01.15.10 Καιιηέξγεηα θαπλνχ
01.15.10.01 Καιιηέξγεηα θαπλνχ αλαηνιηθνχ ηχπνπ
01.15.10.02 Καιιηέξγεηα θαπλνχ ηχπνπ "Virginia”
01.15.10.03 Καιιηέξγεηα θαπλνχ ηχπνπ "Κάκπα- Κνχιαθ"
01.15.10.04 Καιιηέξγεηα θαπλνχ ηχπνπ "Μπαζκά"
01.15.10.05 Καιιηέξγεηα θαπλνχ ηχπνπ "Μπέξιευ"
01.15.10.06 Καιιηέξγεηα θαπλνχ ηχπσλ "καχξα" θαη "ηζεκπέιηα"

01.16 Καιιηέξγεηα ηλσδψλ θπηψλ
01.16.1 Καιιηέξγεηα ηλσδψλ θπηψλ

01.16.11 Καιιηέξγεηα βακβαθηνχ, πνπ δηαζέηεηαη εθθνθθηζκέλν ή κε
01.16.12 Καιιηέξγεηα γηνχηαο, θελάθ θαη άιισλ ηλσδψλ θπηψλ ξαθίαο (δειαδή πθαληηθψλ ηλψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηειέρε θπηψλ), (εθηφο απφ ιηλάξη, θάλλαβε θαη ξακί)
01.16.19 Καιιηέξγεηα ιηλαξηνχ, θάλλαβεο θαη αθαηέξγαζησλ ηλσδψλ θπηψλ π.δ.θ.α.

01.19 Καιιηέξγεηα άιισλ κε πνιπεηψλ θπηψλ
01.19.1 Καιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ

01.19.10 Καιιηέξγεηα θηελνηξνθηθψλ θπηψλ
01.19.10.01 Καιιηέξγεηα άιισλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, γηα δσνηξνθή
01.19.10.02 Καιιηέξγεηα βίθνπ
01.19.10.03 Καιιηέξγεηα βηνινγηθψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ
01.19.10.04 Καιιηέξγεηα κεδηθήο (ηξηθπιιηνχ)
01.19.10.05 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ κεδηθήο

01.19.2 Καιιηέξγεηα αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ αλζέσλ· ζπφξσλ αλζέσλ
01.19.21 Καιιηέξγεηα αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ αλζέσλ

01.19.21.01 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ θπηψλ
01.19.22 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ αλζέσλ

01.19.3 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ηεχηισλ, ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ· άιισλ θπηηθψλ πξψησλ πιψλ
01.19.31 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ ηεχηισλ (πιελ ησλ ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ) θαη ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ
01.19.39 Καιιηέξγεηα θπηηθψλ πξψησλ πιψλ π.δ.θ.α.

01.2 Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο
01.21 Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ

01.21.1 Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ
01.21.11 Καιιηέξγεηα επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ
01.21.12 Καιιηέξγεηα άιισλ ζηαθπιηψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά

01.21.12.03 Καιιηέξγεηα ζηαθίδαο θνξηλζηαθήο μεξηθήο
01.21.12.04 Καιιηέξγεηα ζηαθίδαο ζνπιηαλίλαο
01.21.12.05 Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ VQPRD
01.21.12.06 Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ επηηξαπέδησλ
01.21.12.07 Καιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ νηλνπνηίαο θνηλψλ

01.22 Καιιηέξγεηα ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ
01.22.1 Καιιηέξγεηα ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ

01.22.11 Καιιηέξγεηα αβνθάλην
01.22.12 Καιιηέξγεηα κπαλαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ είδνπο ησλ Αληηιιψλ θαη παξφκνησλ θξνχησλ

01.22.12.01 Καιιηέξγεηα κπαλαλψλ
01.22.12.02 Καιιηέξγεηα κπαλαλψλ ζεξκνθεπίνπ

01.22.13 Καιιηέξγεηα ρνπξκάδσλ
01.22.14 Καιιηέξγεηα ζχθσλ

01.22.14.01 Καιιηέξγεηα ζχθσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά
01.22.14.02 Καιιηέξγεηα ζχθσλ, πνπ δηαζέηνληαη μεξά

01.22.19 Καιιηέξγεηα άιισλ ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ
01.23 Καιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ

01.23.1 Καιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ
01.23.11 Καιιηέξγεηα θξαπψλ θαη γθξέηπθξνπη

01.23.11.01 Καιιηέξγεηα γθξέηπθξνπη, θίηξσλ, θνπκ-θνπάη θιπ
01.23.12 Καιιηέξγεηα ιεκνληψλ θαη γιπθνιέκνλσλ

01.23.12.01 Καιιηέξγεηα ιεκνληψλ
01.23.13 Καιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ

01.23.13.01 Καιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ "Βαιέληζηα"
01.23.13.02 Καιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ θνηλψλ
01.23.13.03 Καιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ νκθαινθφξσλ

01.23.14 Καιιηέξγεηα καληαξηλάησλ (tangerines), καληαξηληψλ, θιεκεληίλσλ
01.23.14.01 Καιιηέξγεηα καληαξηληψλ

01.23.19 Καιιηέξγεηα άιισλ εζπεξηδνεηδψλ
01.24 Καιιηέξγεηα κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ

01.24.1 Καιιηέξγεηα κήισλ
01.24.10 Καιιηέξγεηα κήισλ

01.24.2 Καιιηέξγεηα άιισλ κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ
01.24.21 Καιιηέξγεηα αριαδηψλ

01.24.21.01 Καιιηέξγεηα αριαδηψλ ηχπνπ "θνληνχιεο"
01.24.22 Καιιηέξγεηα θπδσληψλ
01.24.23 Καιιηέξγεηα βεξίθνθσλ
01.24.24 Καιιηέξγεηα θεξαζηψλ
01.24.25 Καιιηέξγεηα ξνδάθηλσλ

01.24.25.01 Καιιηέξγεηα βηνκεραληθψλ ξνδάθηλσλ
01.24.26 Καιιηέξγεηα λεθηαξηληψλ
01.24.27 Καιιηέξγεηα δακάζθελσλ

01.24.27.01 Καιιηέξγεηα δακάζθελσλ, πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλα κε θπζηθά κέζα
01.24.27.02 Καιιηέξγεηα δακάζθελσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά

01.24.28 Καιιηέξγεηα θνξφκεισλ (αγξηνδακάζθελσλ)
01.24.29 Καιιηέξγεηα άιισλ κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ π.δ.θ.α.

01.24.29.01 Καιιηέξγεηα βχζζηλσλ
01.24.29.02 Καιιηέξγεηα θνξφκεισλ - ηδάλεξσλ
01.24.29.03 Καιιηέξγεηα ισηψλ
01.24.29.04 Καιιηέξγεηα κέζπηισλ (κνχζκνπισλ)

01.25 Καιιηέξγεηα άιισλ δελδξσδψλ θαη ζακλσδψλ θαιιηεξγεηψλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο
01.25.1 Καιιηέξγεηα κνχξσλ θαη θαξπψλ ηνπ γέλνπο vaccinium

01.25.11 Καιιηέξγεηα αθηηλίδησλ
01.25.12 Καιιηέξγεηα ζκένπξσλ

01.25.12.01 Καιιηέξγεηα βαηφκνπξσλ
01.25.13 Καιιηέξγεηα θξανπιψλ

01.25.13.01 Καιιηέξγεηα θξανπιψλ ρακειήο θάιπςεο
01.25.19 Καιιηέξγεηα άιισλ κνχξσλ, ησλ θαξπψλ ηνπ γέλνπο vaccinium π.δ.θ.α.

01.25.2 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ θαξπψλ
01.25.20 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ θαξπψλ

01.25.3 Καιιηέξγεηα θαξπψλ κε θέιπθνο (εθηφο απφ άγξηνπο βξψζηκνπο θαξπνχο κε θέιπθνο, αξάπηθα θηζηίθηα θαη ηλδηθέο θαξχδεο)
01.25.31 Καιιηέξγεηα ακχγδαισλ
01.25.32 Καιιηέξγεηα θάζηαλσλ
01.25.33 Καιιηέξγεηα θνπληνπθηψλ
01.25.34 Καιιηέξγεηα θηζηηθηψλ

01.25.34.01 Καιιηέξγεηα θειπθσηψλ θηζηηθηψλ Φζηψηηδαο
01.25.34.02 Καιιηέξγεηα θηζηηθηψλ Αηγίλεο

01.25.35 Καιιηέξγεηα θαξπδηψλ θνηλψλ
01.25.39 Καιιηέξγεηα άιισλ θαξπψλ κε θέιπθνο (εθηφο απφ άγξηνπο βξψζηκνπο θαξπνχο κε θέιπθνο, αξάπηθα θηζηίθηα θαη ηλδηθέο θαξχδεο)

01.25.9 Άιιεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο θαξπψλ π.δ.θ.α.
01.25.90 Άιιεο δελδξψδεηο θαη ζακλψδεηο θαιιηέξγεηεο θαξπψλ π.δ.θ.α.

01.25.90.01 Καιιηέξγεηα ξνδηψλ
01.26 Καιιηέξγεηα ειαησδψλ θαξπψλ

01.26.1 Καιιηέξγεηα ειηψλ
01.26.11 Καιιηέξγεηα επηηξαπέδησλ ειηψλ
01.26.12 Καιιηέξγεηα ειηψλ γηα ηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ

01.26.2 Καιιηέξγεηα ηλδηθήο θαξχδαο
01.26.20 Καιιηέξγεηα ηλδηθήο θαξχδαο

01.26.9 Καιιηέξγεηα άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ
01.26.90 Καιιηέξγεηα άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ

2
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

01.27 Καιιηέξγεηα θπηψλ γηα αθεςήκαηα
01.27.1 Καιιηέξγεηα θπηψλ γηα αθεςήκαηα

01.27.11 Καιιηέξγεηα θφθθσλ θαθέ, πνπ δηαζέηνληαη κε θαβνπξδηζκέλνη
01.27.12 Καιιηέξγεηα θχιισλ ηζαγηνχ
01.27.13 Καιιηέξγεηα θχιισλ κάηε
01.27.14 Καιιηέξγεηα ζπφξσλ θαθάνπ

01.28 Καιιηέξγεηα θαξπθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ
01.28.1 Καιιηέξγεηα θαξπθεπκάησλ, πνπ δηαζέηνληαη κε θαηεξγαζκέλα

01.28.11 Καιιηέξγεηα πηπεξηνχ (piper spp), πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
01.28.12 Καιιηέξγεηα θαπηεξψλ πηπεξηψλ (ηζίιη) θαη πηπεξηψλ (ηνπ γέλνπο capsicum spp), πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλεο, αθαηέξγαζηεο
01.28.13 Καιιηέξγεηα κνζρνθάξπδνπ, θινχδαο κνζρνθάξπδνπ θαη θάξδακνπ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

01.28.14 Καιιηέξγεηα γιπθάληζνπ ηνπ θνηλνχ, γιπθάληζνπ ηνπ αζηεξνεηδνχο, θνξίαλδξνπ, θχκηλνπ, αγξηνθχκηλνπ, κάξαζνπ θαη θαξπψλ θέδξνπ (αξθεχζνπ), πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
01.28.14.01 Καιιηέξγεηα γιπθάληζνπ

01.28.15 Καιιηέξγεηα θαλέιιαο, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζηε
01.28.16 Καιιηέξγεηα γαξχθαιισλ (ηνπ ζηειέρνπο), πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
01.28.17 Καιιηέξγεηα πηπεξφξηδαο (ηδίληδεξ), πνπ δηαζέηεηαη απνμεξακέλε, αθαηέξγαζηε
01.28.18 Καιιηέξγεηα βαλίιηαο, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζηε
01.28.19 Καιιηέξγεηα άιισλ θαξπθεπκάησλ, πνπ δηαζέηνληαη κε θαηεξγαζκέλα

01.28.19.01 Καιιηέξγεηα θξφθνπ
01.28.2 Καιιηέξγεηα δηζθίσλ ιπθίζθνπ

01.28.20 Καιιηέξγεηα δηζθίσλ ιπθίζθνπ
01.28.3 Καιιηέξγεηα θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή, ή γηα εληνκνθηφλα, κπθεηνθηφλα ή παξφκνηνπο ζθνπνχο

01.28.30 Καιιηέξγεηα θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή, ή γηα εληνκνθηφλα, κπθεηνθηφλα ή παξφκνηνπο ζθνπνχο
01.28.30.01 Καιιηέξγεηα αξσκαηηθψλ θπηψλ

01.29 Άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο
01.29.1 Καιιηέξγεηα θπζηθνχ ειαζηηθνχ (θανπηζνχθ)

01.29.10 Καιιηέξγεηα θπζηθνχ ειαζηηθνχ (θανπηζνχθ)
01.29.2 Καιιηέξγεηα ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ, πνπ δηαζέηνληαη θνκκέλα

01.29.20 Καιιηέξγεηα ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ, πνπ δηαζέηνληαη θνκκέλα
01.29.3 Καιιηέξγεηα θπηηθψλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε

01.29.30 Καιιηέξγεηα θπηηθψλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε

01.3 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ
01.30 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ

01.30.1 Παξαγσγή πιηθψλ θχηεπζεο: δψλησλ θπηψλ, θνλδχισλ, βνιβψλ θαη ξηδψλ· κνζρεπκάησλ θαη παξαθπάδσλ (μεκαζθαιηδηψλ)· κπθειίσλ καληηαξηψλ
01.30.10 Παξαγσγή πιηθψλ θχηεπζεο: δψλησλ θπηψλ, θνλδχισλ, βνιβψλ θαη ξηδψλ· κνζρεπκάησλ θαη παξαθπάδσλ (μεκαζθαιηδηψλ)· κπθειίσλ καληηαξηψλ

01.30.10.01 Καιιηέξγεηα αιεμαλδξηλνχ ζεξκνθεπίνπ ζε γιάζηξα
01.30.10.02 Καιιηέξγεηα αλεκψλσλ ζεξκνθεπίνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.03 Καιιηέξγεηα αλεκψλσλ ππαίζξνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.04 Καιιηέξγεηα αλζέσλ ζεξκνθεπίνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.05 Καιιηέξγεηα αλζέσλ ππαίζξνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.06 Καιιηέξγεηα αξάιηαο ζεξκνθεπίνπ ζε γιάζηξα
01.30.10.07 Καιιηέξγεηα γαξχθαιισλ ζεξκνθεπίνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.08 Καιιηέξγεηα γαξχθαιισλ ππαίζξνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.09 Καιιηέξγεηα γιαδηφισλ ζεξκνθεπίνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.10 Καιιηέξγεηα γιαδηφισλ ππαίζξνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.11 Καιιηέξγεηα γιαζηξηθψλ ζεξκνθεπίνπ, θπιισδψλ - αλζσδψλ, εζσηεξηθνχ ρψξνπ
01.30.10.12 Καιιηέξγεηα δελδξπιιίσλ εζπεξηδνεηδψλ ζεξκνθεπίνπ
01.30.10.13 Καιιηέξγεηα δέξκπεξαο ζεξκνθεπίνπ, [πνπ δηαζέηεηαη σο θπηφ δσληαλφ]
01.30.10.14 Καιιηέξγεηα θάθησλ κηθξψλ ζε γιάζηξα
01.30.10.15 Καιιηέξγεηα θαιισπηζηηθψλ θπηψλ
01.30.10.16 Καιιηέξγεηα θξφησλα ζεξκνθεπίνπ ζε γιάζηξα
01.30.10.17 Καιιηέξγεηα ινηπψλ θπηψξησλ
01.30.10.18 Καιιηέξγεηα ληηθεκπάρηαο ζεξκνθεπίνπ ζε γιάζηξα
01.30.10.19 Καιιηέξγεηα ηξηαληάθπιισλ ζεξκνθεπίνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.20 Καιιηέξγεηα ηξηαληάθπιισλ ππαίζξνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.21 Καιιηέξγεηα θίθσλ δηάθνξσλ ζεξκνθεπίνπ ζε γιάζηξα
01.30.10.22 Καιιηέξγεηα θξεδψλ ζεξκνθεπίνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.23 Καιιηέξγεηα θπηψλ θεπνηερλίαο εμσηεξηθνχ ρψξνπ
01.30.10.24 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ άιισλ αλζέσλ
01.30.10.25 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ άιισλ δελδξπιιίσλ
01.30.10.26 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ ακπέινπ
01.30.10.27 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ ειηάο
01.30.10.28 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ
01.30.10.29 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ θαξπνθφξσλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ
01.30.10.30 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ ιαραληθψλ
01.30.10.31 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ ιηγνχζηξνπ
01.30.10.32 Καιιηέξγεηα ρξπζάλζεκσλ ζεξκνθεπίνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)
01.30.10.33 Καιιηέξγεηα ρξπζάλζεκσλ νιιαλδηθνχ ηχπνπ, (πνπ δηαζέηνληαη σο θπηά δψληα)

01.4 Εσηθή παξαγσγή
01.41 Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο

01.41.1 Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
01.41.10 Δθηξνθή βννεηδψλ γαιαθηνπαξαγσγήο, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.41.10.01 Δθηξνθή αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο
01.41.10.02 Δθηξνθή αγειάδσλ ειεχζεξεο βνζθήο θξεαηνπαξαγσγήο
01.41.10.03 Δθηξνθή αγειάδσλ κεηθηήο θαηεχζπλζεο

01.41.2 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ γάιαθηνο απφ βννεηδή γαιαθηνπαξαγσγήο
01.41.20 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ γάιαθηνο απφ βννεηδή γαιαθηνπαξαγσγήο

01.42 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ
01.42.1 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.42.11 Δθηξνθή άιισλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ, εθηφο ησλ κνζραξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
01.42.12 Δθηξνθή κνζραξηψλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.42.12.01 Δθηξνθή κνζραξηψλ πάρπλζεο
01.42.2 Γηάζεζε ζπέξκαηνο βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ

01.42.20 Γηάζεζε ζπέξκαηνο βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ
01.43 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ

01.43.1 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
01.43.10 Δθηξνθή αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.44 Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ
01.44.1 Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ, πνπ δηαζέηνληαη δσληαλέο

01.44.10 Δθηξνθή θακήισλ θαη θακειίδσλ, πνπ δηαζέηνληαη δσληαλέο
01.45 Δθηξνθή αηγνπξνβάησλ

01.45.1 Δθηξνθή αηγνπξνβάησλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
01.45.11 Δθηξνθή πξνβαηνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.45.11.01 Δθηξνθή πξνβάησλ πάρπλζεο
01.45.12 Δθηξνθή αηγνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.45.12.01 Δθηξνθή αηγψλ πάρπλζεο
01.45.2 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ γάιαθηνο απφ αηγνπξφβαηα

01.45.21 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ πξφβεηνπ γάιαθηνο
01.45.22 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο

01.45.3

Παξαγσγή καιιηνχ απφ θνχξεκα αηγνπξνβάησλ, κε θαζαξηζκέλνπ απφ ηηο ιηπαξέο νπζίεο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ην θνπξεκέλν καιιί πνπ πιχζεθε ζηελ 
πξνβηά

01.45.30 Παξαγσγή καιιηνχ απφ θνχξεκα αηγνπξνβάησλ, κε θαζαξηζκέλνπ απφ ηηο ιηπαξέο νπζίεο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ην θνπξεκέλν καιιί πνπ πιχζεθε ζηελ πξνβηά
01.46 Δθηξνθή ρνίξσλ

01.46.1 Δθηξνθή ρνηξνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
01.46.10 Δθηξνθή ρνηξνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.46.10.01 Δθηξνθή ρνηξνκεηέξσλ
01.47 Δθηξνθή πνπιεξηθψλ

01.47.1 Δθηξνθή πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
01.47.11 Δθηξνθή θνηφπνπισλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

01.47.11.01 Δθηξνθή θνηφπνπισλ αβγνπαξαγσγήο
01.47.11.02 Δθηξνθή πνπιεξηθψλ θιπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
01.47.11.03 Δθηξνθή θνηφπνπισλ θξεαηνπαξαγσγήο

01.47.12 Δθηξνθή γαινπνχισλ, πνπ δηαζέηνληαη δσληαλέο
01.47.13 Δθηξνθή ρελψλ, πνπ δηαζέηνληαη δσληαλέο
01.47.14 Δθηξνθή παπηψλ θαη θξαγθφθνησλ, πνπ δηαζέηνληαη δσληαλέο

01.47.2 Παξαγσγή αβγψλ κε ην θέιπθνο, πνπ δηαζέηνληαη λσπά
01.47.21 Παξαγσγή αβγψλ θφηαο κε ην θέιπθνο, πνπ δηαζέηνληαη λσπά
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01.47.22 Παξαγσγή αβγψλ άιισλ πνπιεξηθψλ κε ην θέιπθνο, πνπ δηαζέηνληαη λσπά
01.47.23 Παξαγσγή αβγψλ επψαζεο

01.47.23.01 Τπεξεζίεο εθθφιαςεο πηελψλ
01.49 Δθηξνθή άιισλ δψσλ

01.49.1 Δθηξνθή άιισλ δψσλ, πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα θαη δηαζέηνληαη δψληα
01.49.11 Δθηξνθή θνπλειηψλ θαηνηθίδησλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
01.49.12 Δθηξνθή πηελψλ π.δ.θ.α. πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα θαη δηαζέηνληαη δψληα

01.49.12.01 Δθηξνθή νξηπθηψλ
01.49.12.02 Δθηξνθή πεξδίθσλ
01.49.12.03 Δθηξνθή ζηξνπζνθακήισλ
01.49.12.04 Δθηξνθή σδηθψλ πηελψλ

01.49.13 Δθηξνθή εξπεηψλ πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θίδηα θαη νη ζαιάζζηεο ρειψλεο) θαη δηαζέηνληαη δψληα
01.49.19 Δθηξνθή άιισλ δψσλ π.δ.θ.α. πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα θαη δηαζέηνληαη δψληα

01.49.19.01 Δθηξνθή βαηξάρσλ
01.49.19.02 Δθηξνθή γνπλνθφξσλ δψσλ (αιεπνχο, κηλθ, κπνθάζηνξα, ηζηληζηιά θαη άιισλ)
01.49.19.03 Δθηξνθή ζθπιηψλ, γαηψλ θιπ δψσλ ζπληξνθηάο
01.49.19.04 Παξαγσγή κειηζζνζκελψλ ζε θπςέιεο

01.49.2 Παξαγσγή άιισλ δσηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζε αγξνθηήκαηα
01.49.21 Παξαγσγή κειηνχ θπζηθνχ
01.49.22 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ γάιαθηνο π.δ.θ.α.
01.49.23 Δθηξνθή ζαιηγθαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά, απιήο ςχμεο, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, παζηά ή ζε άικε, εθηφο απφ ηα ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα
01.49.24 Παξαγσγή βξψζηκσλ πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ απφ δψα αγξνθηεκάησλ π.δ.θ.α.
01.49.25 Παξαγσγή θνπθνπιηψλ κεηαμνζθψιεθα, θαηάιιεισλ γηα αλαπήληζε (μεηπιηγάδηαζκα)
01.49.26 Παξαγσγή θεξηψλ εληφκσλ θαη ζπαξκαηζέησλ, είηε εμεπγεληζκέλσλ ή ρξσκαηηζκέλσλ, είηε φρη
01.49.27 Παξαγσγή εκβξχσλ δψσλ γηα αλαπαξαγσγή
01.49.28 Παξαγσγή κε βξψζηκσλ πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ απφ δψα αγξνθηεκάησλ π.δ.θ.α.

01.49.3 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ θαη δηάθνξσλ αθαηέξγαζησλ πξνβηψλ θαη δεξκάησλ
01.49.31 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ, εθηφο απφ δέξκαηα γνπλνθφξσλ αξληψλ
01.49.32 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ απφ δέξκαηα γνπλνθφξσλ αξληψλ
01.49.39 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ δψσλ π.δ.θ.α. (λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ φκσο ππνζηεί πεξαηηέξσ θαηεξγαζία)

01.5 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο
01.50 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο

01.50.1 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο
01.50.10 Μηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο

01.6 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε γεσξγία δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή
01.61 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή

01.61.1 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή
01.61.10 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε θπηηθή παξαγσγή

01.61.10.01 Τπεξεζίεο αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ επνρηαθήο ρξήζεο (ζεξηδναισληζηηθψλ, βακβαθνζπιιεθηηθψλ θιπ)
01.61.10.02 Τπεξεζίεο αξαίσζεο δαραξφηεπηισλ
01.61.10.03 Τπεξεζίεο ελαέξηνπ ςεθαζκνχ ησλ θαιιηεξγεηψλ
01.61.10.04 Τπεξεζίεο ζεξηζκνχ δεκεηξηαθψλ
01.61.10.05 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ ρσξαθηψλ απφ άρξεζηα πιηθά
01.61.10.06 Τπεξεζίεο θαηαπνιέκεζεο δηδαλίσλ θαη επηβιαβψλ γηα ηε γεσξγία εληφκσλ ή δψσλ
01.61.10.07 Τπεξεζίεο θιαδέκαηνο δέλδξσλ θαη άιισλ θπηψλ
01.61.10.08 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ άξδεπζεο
01.61.10.09 Τπεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη ζπγθνκηδήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.61.10.10 Τπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο αγξψλ
01.61.10.11 Τπεξεζίεο ζεςίιπζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.61.10.12 Τπεξεζίεο ζπνξάο θαη θχηεπζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.61.10.13 Τπεξεζίεο ςεθαζκνχ θπηψλ θαη αγξψλ

01.62 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή
01.62.1 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή

01.62.10 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δσηθή παξαγσγή
01.62.10.01 Αγξνηηθέο ππεξεζίεο ζε εξγαζίεο θχιαμεο δψσλ θηελνηξνθίαο
01.62.10.02 Τπεξεζίεο δηαινγήο αβγψλ
01.62.10.04 Τπεξεζίεο επλνπρηζκνχ δψσλ
01.62.10.05 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ νξληζψλσλ
01.62.10.06 Τπεξεζίεο θνπξάο δψσλ
01.62.10.07 Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο ζε νηθηαθά δψα ζπληξνθηάο
01.62.10.08 Τπεξεζίεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο
01.62.10.09 Τπεξεζίεο θξνληίδαο θαη δηαρείξηζεο θνπαδηψλ
01.62.10.10 Τπεξεζίεο θχιαμεο θαη πάρπλζεο δψσλ

01.63 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή (Γξάζε 19.2.2.5 )
01.63.1 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή

01.63.10 Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή
01.63.10.01 Καιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή, πνπ αθνξνχλ ηνλ θαπλφ
01.63.10.02 Τπεξεζίεο αισληζκνχ δεκεηξηαθψλ
01.63.10.03 Τπεξεζίεο απνιχκαλζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.04 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.05 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο θαη απνθινίσζεο νζπξίσλ θαη άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.06 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζηαθίδαο
01.63.10.07 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο ζχθσλ
01.63.10.08 Τπεξεζίεο απνθινίσζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.09 Τπεξεζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνχ ζηαθίδαο
01.63.10.10 Τπεξεζίεο δεκαηνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.11 Τπεξεζίεο δηαινγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.12 Τπεξεζίεο εθθνθθηζκνχ βακβαθηνχ (εθ ησλ πζηέξσλ πψιεζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ)
01.63.10.13 Τπεξεζίεο εθθνθθηζκνχ βακβαθηνχ (εθ ησλ πζηέξσλ πψιεζε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ)
01.63.10.14 Τπεξεζίεο εθθνθθηζκνχ θαιακπνθηνχ
01.63.10.15 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
01.63.10.16 Τπεξεζίεο θέξσζεο θαξπψλ
01.63.10.17 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ

01.64 Δπεμεξγαζία ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ (Γξάζε 19.2.2.5 )
01.64.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ

01.64.10 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ζπφξσλ πνιιαπιαζηαζκνχ

01.7 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
01.70 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

01.70.1 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο
01.70.10 Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο

01.70.10.01 Βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζήξαο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο παγίδσλ, γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο
01.70.10.02 Θήξα άγξησλ γνπλνθφξσλ δψσλ, ζήξα εξπεηψλ
01.70.10.03 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο ζεξακάησλ

02 Γαζνθνκία θαη πινηνκία
02.1 Γαζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο

02.10 Γαζνθνκία θαη άιιεο δαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
02.10.1 Γαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δψληα δαζηθά θπηά· ζπιινγή ζπφξσλ δαζηθψλ θπηψλ

02.10.11 Γαζνθνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δψληα δαζηθά θπηά
02.10.12 πιινγή ζπφξσλ δαζηθψλ θπηψλ

02.10.2 Τπεξεζίεο θπησξίσλ δαζηθψλ δέληξσλ
02.10.20 Τπεξεζίεο θπησξίσλ δαζηθψλ δέληξσλ

02.10.3 Καιιηέξγεηα δαζηθψλ δέλδξσλ
02.10.30 Καιιηέξγεηα δαζηθψλ δέλδξσλ

02.10.30.01 Καιιηέξγεηα δαζπιιίσλ γηα πεξηνδηθή μπιεία πξνο παξαζθεπή ραξηνπνιηνχ
02.10.30.02 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ ειάησλ
02.10.30.03 Καιιηέξγεηα θπηψξησλ πεχθεο

02.2 Τινηνκία
02.20 Τινηνκία

02.20.1 Τινηνκία αθαηέξγαζηεο μπιείαο
02.20.11 Τινηνκία θνξκψλ μπιείαο θσλνθφξσλ
02.20.12 Τινηνκία θνξκψλ μπιείαο κε θσλνθφξσλ, εθηφο μπιείαο ηξνπηθψλ δέλδξσλ
02.20.13 Τινηνκία θνξκψλ μπιείαο ηξνπηθψλ δέλδξσλ
02.20.14 Τινηνκία θαπζφμπισλ

02.3 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο
02.30 πιινγή πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο

02.30.1 πιινγή θπζηθψλ θφκκεσλ
02.30.11 πιινγή βαιάηαο, γνπηαπέξθαο, γνπαγηνχιεο, ηζίθιαο θαη παξφκνησλ θπζηθψλ θφκκεσλ
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02.30.12 πιινγή ιάθαο, βάιζακσλ θαη άιισλ θπζηθψλ θφκκεσλ θαη ξεηηλψλ
02.30.12.01 Καιιηέξγεηα καζηίραο
02.30.12.02 πιινγή ξεηηλψλ

02.30.2 πιινγή θπζηθνχ θειινχ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζηνο ή κε απιή θαηεξγαζία
02.30.20 πιινγή θπζηθνχ θειινχ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζηνο ή κε απιή θαηεξγαζία

02.30.3 πιινγή κεξψλ θπηψλ, ρνξηαξηψλ, βξχσλ θαη ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε
02.30.30 πιινγή κεξψλ θπηψλ, ρνξηαξηψλ, βξχσλ θαη ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε

02.30.4 πιινγή βξψζηκσλ πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ
02.30.40 πιινγή βξψζηκσλ πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ

02.4 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο
02.40 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο

02.40.1 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο
02.40.10 Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε δαζνθνκία ππεξεζίεο

02.40.10.01 Τπεξεζίεο απνθινίσζεο δέληξσλ
02.40.10.02 Τπεξεζίεο δαζνθνκηθψλ απνγξαθψλ, απνηίκεζεο δαζηθήο μπιείαο
02.40.10.03 Τπεξεζίεο δαζνιφγνπ
02.40.10.04 Τπεξεζίεο θνπήο δέληξσλ
02.40.10.05 Τπεξεζίεο θνπήο θαπζφμπισλ
02.40.10.06 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θνξκψλ δέληξσλ
02.40.10.07 Τπεξεζίεο ππξνπξνζηαζίαο δάζνπο

03 Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα
03.1 Αιηεία

03.11 Θαιάζζηα αιηεία
03.11.1 Αιηεία ςαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

03.11.11 Αιηεία θαιισπηζηηθψλ ςαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
03.11.12 Αιηεία ςαξηψλ ζάιαζζαο, κε εθηξεθφκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

03.11.2 Αιηεία ςαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο
03.11.21 Αιηεία ςαξηψλ ζάιαζζαο, κε εθηξεθφκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο

03.11.21.01 Τπεξπφληηα αιηεία ςαξηψλ, [πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο]
03.11.3 Αιηεία θαξθηλνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη κε θαηεςπγκέλα

03.11.31 Αιηεία θαξθηλνεηδψλ, κε θαιιηεξγνχκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη κε θαηεςπγκέλα
03.11.4 Αιηεία καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα, λσπά ή απιήο ςχμεο

03.11.41 Αιηεία ζηξεηδηψλ, κε θαιιηεξγνχκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα, λσπά ή απιήο ςχμεο
03.11.42 Αιηεία άιισλ καιαθίσλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ, κε θαιιηεξγνχκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα, λσπά ή απιήο ςχμεο

03.11.5 Αιηεία θπζηθψλ καξγαξηηαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
03.11.51 Αιηεία θπζηθψλ καξγαξηηαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

03.11.6 Αιηεία άιισλ πδξφβησλ θπηψλ, δψσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο
03.11.61 Αιηεία θνξαιιηψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ, νζηξάθσλ καιαθίσλ, θαξθηλνεηδψλ ή ερηλφδεξκσλ θαη νζηψλ ζνππηψλ
03.11.62 Αιηεία θπζηθψλ ζθνπγγαξηψλ δσηθήο πξνέιεπζεο
03.11.63 Αιηεία θπθηψλ θαη άιισλ αιγψλ, κε θαιιηεξγνχκελσλ
03.11.69 Αιηεία άιισλ πδξφβησλ θπηψλ, δψσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο π.δ.θ.α.

03.11.7 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αιηεία
03.11.71 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αιηεία

03.11.71.01 Τπεξεζίεο ιεχθαλζεο θπζηθψλ ζθνπγγαξηψλ
03.12 Αιηεία γιπθψλ πδάησλ

03.12.1 Αιηεία ςαξηψλ γιπθψλ πδάησλ, κε εθηξεθφκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
03.12.13 Αιηεία ςαξηψλ γιπθψλ πδάησλ, κε εθηξεθφκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

03.12.2 Αιηεία ςαξηψλ γιπθψλ πδάησλ, κε εθηξεθφκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο
03.12.22 Αιηεία ςαξηψλ γιπθψλ πδάησλ, κε εθηξεθφκελσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο

03.2 Τδαηνθαιιηέξγεηα
03.21 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα

03.21.1 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ ζαιάζζεο, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
03.21.14 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ ζαιάζζεο, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

03.21.2 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ ζαιάζζεο, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο
03.21.23 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ ζαιάζζεο, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο

03.21.23.01 Καιιηέξγεηα ιαβξαθηνχ
03.21.23.02 Καιιηέξγεηα πέζηξνθαο

03.21.3 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα θαιιηεξγνχκελσλ θαξθηλνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη κε θαηεςπγκέλα
03.21.32 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα θαιιηεξγνχκελσλ θαξθηλνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη κε θαηεςπγκέλα

03.21.4 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα, λσπά ή απιήο ςχμεο
03.21.43 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα ζηξεηδηψλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα, λσπά ή απιήο ςχμεο
03.21.44 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα άιισλ καιαθίσλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα, λσπά ή απιήο ςχμεο

03.21.44.01 Καιιηέξγεηα καιαθίσλ θαη καιαθφζηξαθσλ
03.21.44.02 Καιιηέξγεηα κπδηψλ
03.21.44.03 Οζηξαθνθαιιηέξγεηα

03.21.5 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα καξγαξηηαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
03.21.51 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα καξγαξηηαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

03.21.6 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα άιισλ πδξφβησλ θπηψλ, δψσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο
03.21.64 Θαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα θπθηψλ θαη άιισλ αιγψλ

03.21.7 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα
03.21.72 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα

03.22 Τδαηνθαιιηέξγεηα γιπθψλ πδάησλ
03.22.1 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ, γιπθψλ πδάησλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα

03.22.15 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ, γιπθψλ πδάησλ, πνπ δηαζέηνληαη δψληα
03.22.15.01 Δθηξνθή δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ

03.22.2 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ, γιπθψλ πδάησλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο
03.22.24 Τδαηνθαιιηέξγεηα εθηξεθφκελσλ ςαξηψλ, γιπθψλ πδάησλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή απιήο ςχμεο

Β ΟΡΤΥΔΗΑ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΔΗΑ
05 Δμφξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε
05.1 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα

05.10 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα
05.10.1 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα

05.10.10 Δμφξπμε ιηζάλζξαθα

05.2 Δμφξπμε ιηγλίηε
05.20 Δμφξπμε ιηγλίηε

05.20.1 Δμφξπμε ιηγλίηε
05.20.10 Δμφξπμε ιηγλίηε

06 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ
06.1 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ

06.10 Άληιεζε αξγνχ πεηξειαίνπ
06.10.1 Άληιεζε πεηξειατθψλ ειαίσλ θαη ειαίσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

06.10.10 Άληιεζε πεηξειατθψλ ειαίσλ θαη ειαίσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
06.10.2 Άληιεζε αζθαιηνχρνπ ή πεηξειαηνχρνπ ζρηζηφιηζνπ θαη πηζζνχρσλ άκκσλ

06.10.20 Άληιεζε αζθαιηνχρνπ ή πεηξειαηνχρνπ ζρηζηφιηζνπ θαη πηζζνχρσλ άκκσλ

06.2 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ
06.20 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ

06.20.1 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ δηαζέηεηαη πγξνπνηεκέλν ή ζε αεξηψδε θαηάζηαζε
06.20.10 Άληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ δηαζέηεηαη πγξνπνηεκέλν ή ζε αεξηψδε θαηάζηαζε

07 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ
07.1 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο

07.10 Δμφξπμε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο
07.10.1 Δμφξπμε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ

07.10.10 Δμφξπμε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ

07.2 Δμφξπμε κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ
07.21 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξάληνπ θαη ζφξηνπ

07.21.1 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξάληνπ θαη ζφξηνπ
07.21.10 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ νπξάληνπ θαη ζφξηνπ

07.29 Δμφξπμε ινηπψλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ
07.29.1 Δμφξπμε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ

07.29.11 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ραιθνχ
07.29.12 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ληθέιηνπ
07.29.13 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ αξγίιηνπ
07.29.14 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ

5



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

07.29.15 Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ
07.29.19 Δμφξπμε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ π.δ.θ.α.

08 Λνηπά νξπρεία θαη ιαηνκεία
08.1 Δμφξπμε ιίζσλ, άκκνπ θαη αξγίινπ

08.11 Δμφξπμε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, θηκσιίαο θαη ζρηζηφιηζνπ
08.11.1 Δμφξπμε ιίζσλ γηα κλεκεία ή θηίξηα (νηθνδνκηθψλ ιίζσλ)

08.11.11 Δμφξπμε καξκάξσλ θαη άιισλ αζβεζηνιηζηθψλ ιίζσλ, γηα κλεκεία ή θηίξηα
08.11.12 Δμφξπμε γξαλίηε, ςακκίηε θαη άιισλ ιίζσλ γηα κλεκεία ή θηίξηα (νηθνδνκηθψλ ιίζσλ)

08.11.2 Δμφξπμε αζβεζηφιηζνπ θαη γχςνπ
08.11.20 Δμφξπμε αζβεζηφιηζνπ θαη γχςνπ

08.11.3 Δμφξπμε θηκσιίαο θαη κε θξπγκέλνπ δνινκίηε
08.11.30 Δμφξπμε θηκσιίαο θαη κε θξπγκέλνπ δνινκίηε

08.11.4 Δμφξπμε ζρηζηφιηζνπ
08.11.40 Δμφξπμε ζρηζηφιηζνπ

08.12 Λεηηνπξγία θξεάησλ παξαγσγήο ακκνράιηθνπ θαη άκκνπ· εμφξπμε αξγίινπ θαη θανιίλεο
08.12.1 Δμφξπμε ακκνράιηθνπ θαη άκκνπ

08.12.11 Δμφξπμε θπζηθήο άκκνπ
08.12.12 Δμφξπμε ιηζφθνθθσλ, ςηινχ ραιηθηνχ θαη ιηζφζθνλεο· θξνθάισλ, ακκνράιηθνπ

08.12.13

Δμφξπμε κεηγκάησλ ζθσξίαο θαη παξφκνησλ βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ, αθφκε θαη εάλ πεξηέρνπλ θξνθάιεο, ακκνράιηθν, ηαβαλνζάληδα θαη ππξίηε ιίζν θαη δηαζέηνληαη γηα 
θαηαζθεπαζηηθνχο ζθνπνχο

08.12.2 Δμφξπμε αξγίισλ θαη θανιίλε
08.12.21 Δμφξπμε θανιίλε θαη άιισλ θανιηληθψλ αξγίισλ

08.12.21.01 Παξαγσγή καδψλ θεξακηθήο απφ θανιίλε θαη θανιηληθέο αξγίινπο
08.12.22 Δμφξπμε άιισλ αξγίισλ, αλδαινπζίηε, θπαλίηε θαη ζηιηκαλίηε· κνπιιίηε· ππξίκαρσλ γαηψλ ή γαηψλ απφ κείγκα αιεζκέλνπ ραιαδίηε θαη αξγίινπ

08.12.22.01 Παξαγσγή καδψλ θεξακηθήο απφ άιιεο χιεο

08.9 Οξπρεία θαη ιαηνκεία π.δ.θ.α.
08.91 Δμφξπμε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ

08.91.1 Δμφξπμε ρεκηθψλ νξπθηψλ θαη νξπθηψλ γηα ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ
08.91.11 Δμφξπμε θπζηθψλ θσζθνξηθψλ αιάησλ αζβέζηηνπ ή αξγίιηνπ
08.91.12 Δμφξπμε άθξπθηνπ ζηδεξνππξίηε· αθαηέξγαζηνπ ή κε εμεπγεληζκέλνπ ζείνπ
08.91.19 Δμφξπμε άιισλ ρεκηθψλ νξπθηψλ θαη ιηπαζκάησλ

08.91.19.01 Δμφξπμε θπζηθνχ ζεηηθνχ βαξίνπ (βαξηηίλεο)
08.91.19.02 Δμφξπμε θπζηθνχ θξπφιηζνπ

08.92 Δμφξπμε ηχξθεο
08.92.1 Δμφξπμε ηχξθεο

08.92.10 Δμφξπμε ηχξθεο
08.93 Δμφξπμε αιαηηνχ

08.93.1 Δμφξπμε αιαηηνχ θαη θαζαξνχ ρισξηνχρνπ λάηξηνπ, άληιεζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ
08.93.10 Δμφξπμε αιαηηνχ θαη θαζαξνχ ρισξηνχρνπ λάηξηνπ, άληιεζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ

08.99 Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.
08.99.1 Δμφξπμε βηηνχκηνπ θαη αζθάιησλ ελ γέλεη θπζηθψλ· αζθαιηηηψλ θαη αζθαιηηθψλ πεηξσκάησλ

08.99.10 Δμφξπμε βηηνχκηνπ θαη αζθάιησλ ελ γέλεη θπζηθψλ· αζθαιηηηψλ θαη αζθαιηηθψλ πεηξσκάησλ

08.99.2

Δμφξπμε πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ· παξαγσγή βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα ή απιψο θνκκέλα, ζρηζκέλα ή πξνεηνηκαζκέλα 
γηα ζηίιβσζε· εμφξπμε θηζεξφιηζσλ (ειαθξφπεηξσλ)· ζκχξηδαο· θπζηθνχ θνξνχλδηνπ, θπζηθνχ γξαλάηε θαη άιισλ θπζηθψλ ιεηαληηθψλ· εμφξπμε άιισλ νξπθηψλ

08.99.21 Δμφξπμε πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ (εθηφο ησλ βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ), πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηνη ή απιψο θνκκέλνη ή ρνλδξηθά δηακνξθσκέλνη

08.99.22

Δμφξπμε θαη παξαγσγή βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα ή απιψο θνκκέλα, ζρηζκέλα ή πξνεηνηκαζκέλα γηα ζηίιβσζε· εμφξπμε θηζεξφιηζσλ (ειαθξφπεηξσλ)· 
ζκχξηδαο· θπζηθνχ θνξνχλδηνπ, θπζηθνχ γξαλάηε θαη άιισλ θπζηθψλ ιεηαληηθψλ

08.99.22.01 Δμφξπμε θηζεξφιηζσλ (ειαθξφπεηξσλ)
08.99.22.02 Δμφξπμε ζκχξηδαο

08.99.29 Δμφξπμε άιισλ νξπθηψλ

09 Υπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο
09.1 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ

09.10 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ
09.10.1 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ

09.10.11 Τπεξεζίεο γεψηξεζεο ζρεηηθέο κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ

09.10.12 Τπεξεζίεο αλέγεξζεο, επηζθεπήο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο πχξγσλ γεψηξεζεο θαη ζπλαθείο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ
09.10.13 Τπεξεζίεο πγξνπνίεζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα κεηαθνξά πνπ γίλεηαη ζην ρψξν ηνπ νξπρείνπ

09.9 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
09.90 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο

09.90.1 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ
09.90.11 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμαγσγή ιηζάλζξαθα
09.90.19 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ π.δ.θ.α.

Γ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ
10 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ
10.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο θαη παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο

10.11 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο
10.11.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο βννεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, αηγνπξνβαηνεηδψλ, αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε

10.11.11 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο βννεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.11.12 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.11.13 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πξνβαηνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.11.14 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αηγνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.11.15 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε

10.11.2

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ βννεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, αηγνπξνβαηνεηδψλ, αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή δηαηεξεκέλα 
κε απιή ςχμε

10.11.20 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ βννεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, αηγνπξνβαηνεηδψλ, αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε
10.11.20.01 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε δσηθψλ εληέξσλ αιιαληνπνηίαο

10.11.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ· άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ
10.11.31 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο βννεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.32 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.33 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πξνβαηνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.34 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αηγνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.35 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο αιφγσλ θαη άιισλ ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.11.39 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα

10.11.4

Δπεμεξγαζία καιιηνχ, πνπ έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ πξνβηά λεθξψλ δψσλ θαη αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ θαη πξνβηψλ βννεηδψλ, ηππνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη 
πξνβαηνεηδψλ

10.11.41 Δπεμεξγαζία καιιηνχ, πνπ έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ πξνβηά λεθξψλ δψσλ, κε θαζαξηζκέλνπ απφ ηηο ιηπαξέο νπζίεο, θαζψο θαη καιιηνχ πνπ έρεη πιπζεί πάλσ ζηελ πξνβηά
10.11.42 Δπεμεξγαζία αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ θαη πξνβηψλ βννεηδψλ ή ηππνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη νιφθιεξα
10.11.43 Δπεμεξγαζία άιισλ αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ θαη πξνβηψλ βννεηδψλ ή ηππνεηδψλ
10.11.44 Δπεμεξγαζία αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ θαη πξνβηψλ πξνβάησλ ή αξληψλ
10.11.45 Δπεμεξγαζία αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ θαη πξνβηψλ αηγψλ ή θαηζηθηψλ

10.11.5 Δπεμεξγαζία ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ ή ρνίξσλ
10.11.50 Δπεμεξγαζία ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ ή ρνίξσλ

10.11.6 Δπεμεξγαζία σκψλ εληνζζίσλ, κε βξψζηκσλ
10.11.60 Δπεμεξγαζία σκψλ εληνζζίσλ, κε βξψζηκσλ

10.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο
10.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο

10.11.99.01 Τπεξεζίεο ζθαγήο δψσλ, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
10.12 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ

10.12.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε
10.12.10 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε

10.12.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν
10.12.20 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ, πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλν

10.12.3 Δπεμεξγαζία ιηπψλ πνπιεξηθψλ
10.12.30 Δπεμεξγαζία ιηπψλ πνπιεξηθψλ

10.12.4 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ
10.12.40 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ

10.12.5 Δπεμεξγαζία θηεξψλ θαη πνχπνπισλ θαη δεξκάησλ πνπιηψλ κε θηεξά θαη πνχπνπια
10.12.50 Δπεμεξγαζία θηεξψλ θαη πνχπνπισλ θαη δεξκάησλ πνπιηψλ κε θηεξά θαη πνχπνπια

10.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ
10.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ

10.13 Παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ
10.13.1 Παξαγσγή δηαηεξεκέλσλ ηξνθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο

10.13.11 Παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο, ζε ηεκάρηα, αιαηηζκέλα, απνμεξακέλα ή θαπληζηά (κπέηθνλ θαη δακπφλ)
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10.13.12 Παξαγσγή βνδηλνχ θξέαηνο, πνπ δηαζέηεηαη αιαηηζκέλν, απνμεξακέλν ή θαπληζηφ

10.13.13

Παξαγσγή άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, πνπ δηαζέηνληαη αιαηηζκέλα, ζε άικε, απνμεξακέλα ή θαπληζηά (εθηφο απφ ην ρνηξηλφ θαη ην βνδηλφ θξέαο)· παξαγσγή βξψζηκσλ 
αιεπξηψλ θαη ζθνλψλ γεπκάησλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ

10.13.14 Παξαγσγή ινπθάληθσλ, ζαιακηψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ, απφ θξέαο, εληφζζηα ή αίκα
10.13.14.01 Παξαγσγή αιιαληηθψλ
10.13.14.02 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο άιισλ δψσλ
10.13.14.03 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο βννεηδψλ
10.13.14.04 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο πνπιεξηθψλ
10.13.14.05 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ απφ θξέαο ρνηξνεηδψλ

10.13.15 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ πξνπαξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο εθηφο απφ έηνηκα γεχκαηα κε θξέαο θαη εληφζζηα
10.13.16 Παξαγσγή αιεπξηψλ, ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ θξέαηνο, αθαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε· ηλσδψλ θαηάινηπσλ μηγθηψλ

10.13.9

Μαγείξεκα θαη άιιεο ππεξεζίεο παξαζθεπήο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο· Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο 
πξντφλησλ θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο πνπιεξηθψλ

10.13.91 Μαγείξεκα θαη άιιεο ππεξεζίεο παξαζθεπήο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο
10.13.91.01 Τπεξεζίεο δηαηήξεζεο θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο
10.13.91.02 Τπεξεζίεο θαηάςπμεο θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο

10.13.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ

10.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ
10.20 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ

10.20.1 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα
10.20.11 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θηιέησλ θαη άιινπ θξέαηνο ςαξηψλ (ηεκαρηζκέλσλ ή κε), πνπ δηαζέηνληαη λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε
10.20.12 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ζπθσηηψλ ςαξηψλ θαη αβγνηάξαρνπ πνπ δηαζέηνληαη, λσπά ή απιήο ςχμεο
10.20.13 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα
10.20.14 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θηιέησλ ςαξηψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα
10.20.15 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ζάξθαο ςαξηνχ, (έζησ θαη ηεκαρηζκέλεο), πνπ δηαζέηεηαη θαηεςπγκέλε
10.20.16 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ζπθσηηψλ ςαξηψλ θαη αβγνηάξαρνπ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα

10.20.2 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ θαηά άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ· παξαγσγή ραβηαξηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ απηνχ
10.20.21 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θηιέησλ ςαξηψλ απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ ή ζε άικε αιιά φρη θαπληζηψλ

10.20.22

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ζπθσηηψλ ςαξηψλ θαη αβγνηάξαρνπ, απνμεξακέλσλ, θαπληζηψλ, αιαηηζκέλσλ ή ζε άικε, παξαγσγή αιεπξηψλ, ζθνλψλ θαη ζπζζσκαησκάησλ κε κνξθή 
ζβφισλ (πειεηψλ) ςαξηψλ, θαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε

10.20.23 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ ή κε, ή ζε άικε
10.20.23.01 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ αιίπαζησλ

10.20.24 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ θαη θηιέησλ ςαξηψλ, θαπληζηψλ
10.20.25 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ςαξηψλ, θαηά άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ, εθηφο απφ ηα έηνηκα γεχκαηα κε βάζε ην ςάξη

10.20.25.01 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαη θνλζεξβψλ ςαξηψλ
10.20.26 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ραβηαξηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ απηνχ

10.20.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαξθηλνεηδψλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα
10.20.31 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαξθηλνεηδψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα
10.20.32 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε καιαθίσλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, θαπληζηά, αιαηηζκέλα ή ζε άικε, θαπληζηά
10.20.33 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άικε, θαπληζηά

10.20.34

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαξθηλνεηδψλ θαηά άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ· καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, θαηά άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ ή 
δηαηεξεκέλσλ

10.20.4

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε αιεπξηψλ, ζθνλψλ θαη ζβφισλ (πειεηψλ), θαη άιισλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. απφ ςάξηα ή θαξθηλνεηδή, καιάθηα ή άιια αζπφλδπια 
πδξφβηα, αθαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε

10.20.41 Παξαγσγή αιεπξηψλ, ζθνλψλ θαη ζβφισλ (πειεηψλ), απφ ςάξηα ή θαξθηλνεηδή, καιάθηα ή άιια αζπφλδπια πδξφβηα, αθαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
10.20.42 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ κε βξψζηκσλ πξντφλησλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ, καιαθίσλ ή άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ

10.20.9

Κάπληζκα θαη άιιεο ππεξεζίεο δηαηήξεζεο θαη παξαζθεπήο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ςαξηψλ· Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 
παξαγσγήο επεμεξγαζκέλσλ θαη δηαηεξεκέλσλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ

10.20.91 Κάπληζκα θαη άιιεο ππεξεζίεο δηαηήξεζεο θαη παξαζθεπήο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ςαξηψλ
10.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλσλ θαη δηαηεξεκέλσλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ

10.3 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.31 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε παηαηψλ

10.31.1 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ παηαηψλ
10.31.11 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ παηαηψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλεο
10.31.12 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ παηαηψλ, θνκκέλσλ ή κε, ζε ηεκάρηα ή θέηεο, αιιά φρη πεξαηηέξσ επεμεξγαζκέλσλ

10.31.12.01 Παξαγσγή απνθινησκέλσλ θαη ηεκαρηζκέλσλ παηαηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
10.31.12.02 Παξαγσγή ηεγαλεηψλ παηαηψλ ζε ιεπηέο θέηεο (ηζηπο) θαη παξφκνησλ εηδψλ
10.31.12.03 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθψλ απφ παηάηεο

10.31.13 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ παηαηψλ, κε ηε κνξθή αιεπξηψλ, ρνλδξάιεπξσλ, ληθάδσλ, θφθθσλ θαη ζβφισλ
10.31.14 Παξαγσγή παηαηψλ παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ

10.31.9

Μαγείξεκα θαη άιιεο ππεξεζίεο παξαζθεπήο γηα παηάηεο θαη πξντφληα παηάηαο· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 
παξαζθεπαζκέλσλ θαη δηαηεξεκέλσλ παηαηψλ

10.31.91 Μαγείξεκα θαη άιιεο ππεξεζίεο παξαζθεπήο γηα παηάηεο θαη πξντφληα παηάηαο
10.31.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλσλ θαη δηαηεξεκέλσλ παηαηψλ

10.32 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.32.1 Παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.32.11 Παξαγσγή ρπκνχ ληνκάηαο
10.32.12 Παξαγσγή ρπκνχ πνξηνθαιηνχ
10.32.13 Παξαγσγή ρπκνχ γθξέηπθξνπη
10.32.14 Παξαγσγή ρπκνχ αλαλά
10.32.15 Παξαγσγή ρπκνχ ζηαθπιηψλ
10.32.16 Παξαγσγή ρπκνχ κήισλ
10.32.17 Παξαγσγή κεηγκάησλ ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.32.19 Παξαγσγή άιισλ ρπκψλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ

10.32.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.32.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.39 Άιιε επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.39.1 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ, εθηφο απφ παηάηεο

10.39.11 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα
10.39.12 Παξαγσγή πξνζσξηλά ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ
10.39.13 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ ιαραληθψλ
10.39.14 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ, πνπ δηαζέηνληαη θνκκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα
10.39.15 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θαζνιηψλ, ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά
10.39.16 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε κπηδειηψλ, ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά
10.39.17 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε άιισλ ιαραληθψλ (εθηφο απφ παηάηεο), ζπληεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ, κε εμαίξεζε ηα έηνηκα θαγεηά κε ιαραληθά

10.39.17.01 Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε ηνκαηνπνιηνχ θαη πνπξέ απφ ληνκάηεο
10.39.17.02 Παξαγσγή θνλζεξβψλ κε ιαραληθά
10.39.17.03 Παζηεξίσζε θαη ηππνπνίεζε ακπειφθπιισλ

10.39.18 Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε ιαραληθψλ, (εθηφο απφ παηάηεο), θξνχησλ, θαξπψλ κε θέιπθνο θαη άιισλ βξψζηκσλ κεξψλ θπηψλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ ζε μίδη ή νμηθφ νμχ
10.39.2 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.21 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, ςεκέλσλ ή άςεησλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεςπγκέλα
10.39.22 Παξαγσγή καξκειάδσλ, δειέδσλ θαη πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή θαξπψλ κε θέιπθνο

10.39.22.01 Παξαγσγή θνκπφζηαο θξνχησλ
10.39.22.02 Παξαγσγή καξκειάδαο, θνκπφζηαο, γιπθψλ θνπηαιηνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θξνχηα θαη άιινπο θαξπνχο

10.39.23 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε θέιπθνο, αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαβνπξδηζκέλα, αιαηηζκέλα ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλα
10.39.23.01 Παξαγσγή ζηξαγαιηψλ θαη επεμεξγαζία άιισλ μεξψλ θαξπψλ
10.39.23.02 Τπεξεζίεο ζξαχζεο ή μεθινπδίζκαηνο μεξψλ θαξπψλ

10.39.24 Παξαγσγή πξνζσξηλά ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο, φρη γηα άκεζε θαηαλάισζε
10.39.24.01 Παξαγσγή απνμεξακέλεο ζηαθίδαο
10.39.24.02 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ δακάζθελσλ
10.39.24.03 Παξαγσγή απνμεξακέλσλ ζχθσλ

10.39.25 Παξαγσγή άιισλ επεμεξγαζκέλσλ ή ζπληεξεκέλσλ θαξπψλ κε θέιπθνο
10.39.3 Παξαγσγή θπηηθψλ πιψλ θαη θπηηθψλ απνξξηκκάησλ, θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ππνπξντφλησλ

10.39.30 Παξαγσγή θπηηθψλ πιψλ θαη θπηηθψλ απνξξηκκάησλ, θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ππνπξντφλησλ

10.39.9

Μαγείξεκα θαη άιιεο ππεξεζίεο παξαζθεπήο γηα ηε δηαηήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ• Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ 
παξαζθεπαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.39.91 Μαγείξεκα θαη άιιεο ππεξεζίεο παξαζθεπήο γηα ηε δηαηήξεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
10.39.91.01 Τπεξεζίεο ζπκπχθλσζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.39.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ παξαζθεπαζκέλσλ θαη ζπληεξεκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

10.4 Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ
10.41 Παξαγσγή ειαίσλ θαη ιηπψλ

10.41.1 Παξαγσγή δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

10.41.11

Παξαγσγή ζηεαηίλεο, ιαδηνχ κε ηελ νλνκαζία "saindoux" (απφ ρνηξηλφ ιίπνο), ειαηνζηεαηίλεο, ειαηνκαξγαξίλεο θαη ζηεαηέιαηνπ, πνπ δελ έρνπλ γαιαθησκαηνπνηεζεί νχηε αλακεηρζεί νχηε 
παξαζθεπαζζεί αιιηψο

10.41.12 Παξαγσγή ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, ςαξηψλ θαη ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ
10.41.19 Παξαγσγή άιισλ δσηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ ή κε, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
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10.41.2 Παξαγσγή θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
10.41.21 Παξαγσγή ζνγηέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην

10.41.21.01 Παξαγσγή αθαηέξγαζησλ θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά
10.41.22 Παξαγσγή αξαρηδέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.23 Παξαγσγή ειαηφιαδνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην

10.41.23.01 Παξαγσγή ππξελέιαηνπ, αθαηέξγαζηνπ
10.41.23.02 Τπεξεζίεο έθζιηςεο ειαηφθαξπνπ θαη άιισλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ

10.41.24 Παξαγσγή ειηέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.25 Παξαγσγή βακβαθέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.26 Παξαγσγή θξακβέιαηνπ, ξαθαλέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα
10.41.27 Παξαγσγή θνηληθέιαηνπ, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.28 Παξαγσγή ειαίνπ ηλδηθήο θαξχδαο, πνπ δηαζέηεηαη αθαηέξγαζην
10.41.29 Παξαγσγή άιισλ θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δηαζέηνληαη αθαηέξγαζηα

10.41.3 Παξαγσγή ρνλδξαδηψλ βακβαθηνχ (linter)
10.41.30 Παξαγσγή ρνλδξαδηψλ βακβαθηνχ (linter)

10.41.4 Παξαγσγή ειαηνπηηψλ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαηάινηπσλ θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ· αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο ή θαξπνχο
10.41.41 Παξαγσγή ειαηνπηηψλ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαηάινηπσλ θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ

10.41.41.01 Παξαγσγή θαη θαηεξγαζία ειαηνππξήλα
10.41.42 Παξαγσγή αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο ή θαξπνχο, εθηφο ηνπ ζηλαπηνχ

10.41.5 Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαίσλ, εθηφο ησλ θαηαινίπσλ
10.41.51 Παξαγσγή ζνγηέιαηνπ, θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.51.01 Δμεπγεληζκφο θαη πδξνγφλσζε θπηηθψλ ειαίσλ
10.41.52 Παξαγσγή αξαρηδέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, έζησ θαη εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.53 Παξαγσγή ειαηφιαδνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.53.01 Παξαγσγή ππξελέιαηνπ, εμεπγεληζκέλνπ
10.41.54 Παξαγσγή ειηέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.55 Παξαγσγή βακβαθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.56 Παξαγσγή θξακβέιαηνπ, ξαθαλέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.57 Παξαγσγή θνηληθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ
10.41.58 Παξαγσγή ειαίνπ ηλδηθήο θαξχδαο θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.59

Παξαγσγή άιισλ ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ· ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ιηπψλ θαη άιισλ θπηηθψλ ειαίσλ (εθηφο απφ ην 
θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο π.δ.θ.α., εμεπγεληζκέλσλ αιιά φρη ρεκηθά κεηαπνηεκέλσλ

10.41.59.01 Παξαγσγή εμεπγεληζκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά

10.41.6 Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ παξαζθεπή
10.41.60 Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ παξαζθεπή

10.41.7

Παξαγσγή θπηηθψλ θεξψλ (εθηφο απφ ηα ηξηγιπθεξίδηα) - γαιαθησκάησλ δέξκαηνο (δεξκαηέιαησλ)· θαηάινηπσλ ηεο επεμεξγαζίαο ιηπαξψλ νπζηψλ ή δσηθψλ ή 
θπηηθψλ θεξψλ

10.41.71 Παξαγσγή θπηηθψλ θεξψλ (εθηφο απφ ηα ηξηγιπθεξίδηα)
10.41.72 Παξαγσγή γαιαθησκάησλ δέξκαηνο (δεξκαηέιαησλ)· θαηάινηπσλ ηεο επεμεξγαζίαο ιηπαξψλ νπζηψλ ή δσηθψλ ή θπηηθψλ θεξψλ

10.41.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειαίσλ θαη ιηπψλ
10.41.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειαίσλ θαη ιηπψλ

10.41.99.01 Τπεξεζίεο εμεπγεληζκνχ θαη πδξνγφλσζεο δσηθψλ ειαίσλ
10.41.99.02 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ειαηφιαδνπ

10.42 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ
10.42.1 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ

10.42.10 Παξαγσγή καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ
10.42.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ

10.42.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ

10.5 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
10.51 Λεηηνπξγία γαιαθηνθνκείσλ θαη ηπξνθνκία

10.51.1 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο θαη θξέκαο γάιαθηνο
10.51.11 Παξαγσγή επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο
10.51.12 Παξαγσγή γάιαθηνο θαη θξέκαο γάιαθηνο κε πεξηζζφηεξν απφ 6% ιίπνο, κε ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνχρσλ

10.51.2 Παξαγσγή γάιαθηνο ζε ζηεξεή κνξθή
10.51.21 Παξαγσγή απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο, ζε ζθφλε
10.51.22 Παξαγσγή πιήξνπο γάιαθηνο ζε ζθφλε

10.51.3 Παξαγσγή βνχηπξνπ θαη γαιαθηνθνκηθψλ γηα επάιεηςε
10.51.30 Παξαγσγή βνχηπξνπ θαη γαιαθηνθνκηθψλ γηα επάιεηςε

10.51.4 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)
10.51.40 Παξαγσγή ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο (πεγκέλνπ γάιαθηνο γηα ηπξί)

10.51.40.01 Παξαγσγή ηπξηνχ απφ ζθφλε γάιαθηνο
10.51.5 Παξαγσγή άιισλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ

10.51.51 Παξαγσγή γάιαθηνο θαη θξέκαο γάιαθηνο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξφζζεηε δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο χιεο, ζε άιιεο κνξθέο εθηφο ηεο ζηεξεάο
10.51.52 Παξαγσγή γηανπξηηνχ θαη άιισλ εηδψλ γάιαθηνο ή θξέκαο γάιαθηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε ή νμίληζε
10.51.53 Παξαγσγή θαδεΐλεο
10.51.54 Παξαγσγή γαιαθηφδεο θαη ζηξνπηνχ γαιαθηφδεο
10.51.55 Παξαγσγή ηπξφγαινπ
10.51.56 Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

10.51.56.01 Παξαγσγή ξπδφγαινπ
10.51.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ

10.51.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ
10.52 Παξαγσγή παγσηψλ

10.52.1 Παξαγσγή παγσηνχ θαη άιισλ εηδψλ βξψζηκνπ πάγνπ
10.52.10 Παξαγσγή παγσηνχ θαη άιισλ εηδψλ βξψζηκνπ πάγνπ

10.52.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο παγσηψλ
10.52.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο παγσηψλ

10.6 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ· παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ
10.61 Παξαγσγή πξντφλησλ αιεπξφκπισλ

10.61.1 Παξαγσγή ξπδηνχ, πιήξνπο ή κεξηθήο αιέζεσο ή απνθινησκέλνπ ή ζε ζξαχζκαηα
10.61.11 Παξαγσγή απνθινησκέλνπ ξπδηνχ
10.61.12 Παξαγσγή ξπδηνχ, πιήξνπο ή κεξηθήο αιέζεσο ή ζε ζξαχζκαηα

10.61.2 Παξαγσγή αιεπξηψλ ζηηεξψλ θαη θπηηθψλ αιεπξηψλ· κεηγκάησλ ηνπο
10.61.21 Παξαγσγή ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνχ ζκηγαδηνχ
10.61.22 Παξαγσγή άιισλ αιεπξηψλ ζηηεξψλ
10.61.23 Παξαγσγή θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ
10.61.24 Παξαγσγή κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή πιηθψλ αξηνπνηίαο

10.61.24.01 Παξαγσγή δχκεο ζθνιηάηαο
10.61.3 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ θαη άιισλ πξντφλησλ δεκεηξηαθψλ

10.61.31 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ) θαη ρνλδξάιεπξσλ ζηηαξηνχ
10.61.32 Παξαγσγή ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ ζηηεξψλ π.δ.θ.α.
10.61.33 Παξαγσγή ζηηεξψλ γηα πξφγεπκα θαη άιισλ πξντφλησλ απφ θφθθνπο δεκεηξηαθψλ

10.61.33.01 Παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθψλ απφ θαιακπφθη
10.61.4 Παξαγσγή πίηνπξνπ, πηηνπξάιεπξσλ θαη άιισλ θαηάινηπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ζηηεξψλ

10.61.40 Παξαγσγή πίηνπξνπ, πηηνπξάιεπξσλ θαη άιισλ θαηάινηπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ζηηεξψλ
10.61.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ αιεπξφκπισλ

10.61.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ αιεπξφκπισλ
10.62 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ

10.62.1 Παξαγσγή ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ· ζαθράξσλ θαη ζηξνπηψλ δαράξεσλ π.δ.θ.α.
10.62.11 Παξαγσγή ακχισλ θάζε είδνπο· ηλνπιίλεο· γινπηέλεο ζηηαξηνχ· δεμηξηλψλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακχισλ
10.62.12 Παξαγσγή ηαπηφθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ απφ άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θφθθσλ θαη παξφκνησλ
10.62.13 Παξαγσγή γιπθφδεο θαη ζηξνπηνχ γιπθφδεο· θξνπθηφδεο θαη ζηξνπηνχ θξνπθηφδεο· ηκβεξηνζάθραξνπ· ζαθράξσλ θαη ζηξνπηψλ δαράξεσλ π.δ.θ.α.
10.62.14 Παξαγσγή θαιακπνθέιαηνπ

10.62.2 Παξαγσγή θαηάινηπσλ ακπινπνηίαο θαη παξφκνησλ θαηάινηπσλ
10.62.20 Παξαγσγή θαηάινηπσλ ακπινπνηίαο θαη παξφκνησλ θαηάινηπσλ

10.62.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ακχισλ θαη ακπισδψλ πξντφλησλ
10.62.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ακχισλ θαη ακπισδψλ πξντφλησλ

10.7 Παξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ
10.71 Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.71.1 Παξαγσγή ςσκηνχ, λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ
10.71.11 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ

10.71.11.01 Παξαγσγή ηπξνπηηψλ, ζάληνπηηο θαη παξφκνησλ εηδψλ
10.71.11.02 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ κε κεραληθφ δπκσηήξην
10.71.11.03 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνχ ρσξίο κεραληθά κέζα

10.71.12 Παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ
10.71.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο λσπνχ ή θαηεςπγκέλνπ ςσκηνχ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

10.71.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο λσπνχ ή θαηεςπγκέλνπ ςσκηνχ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

10.72 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
10.72.1 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

10.72.11 Παξαγσγή ηξαγαλνχ ςσκηνχ, παμηκαδηψλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνχ θαη παξφκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντφλησλ
10.72.12 Παξαγσγή κειφςσκνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ· γιπθψλ κπηζθφησλ· βαθιψλ (γθνθξψλ) θαη γθνθξεηψλ

10.72.12.01 Παξαγσγή ινπθνπκάδσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
10.72.12.02 Παξαγσγή κπηζθφησλ

10.72.19 Παξαγσγή άιισλ μεξψλ ή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ αξηνπνηίαο
10.72.19.01 Παξαγσγή θνπινπξηψλ θαη πηηψλ
10.72.19.02 Παξαγσγή θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ

10.72.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ
10.72.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

10.73 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ
10.73.1 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.11 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles) θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ
10.73.12 Παξαγσγή θνπζθνχο

10.73.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ
10.73.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ

10.73.99.01 Παξαγσγή δπκαξηθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ρσξίο πιηθά

10.8 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο
10.81 Παξαγσγή δάραξεο

10.81.1 Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο ή θαηεξγαζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια· κειάζαο
10.81.11 Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή

10.81.12 Παξαγσγή θαηεξγαζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξφδεο ζε ζηεξεά κνξθή, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο
10.81.13 Παξαγσγή θαηεξγαζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο· δάραξεο θαη ζηξνπηνχ ζθέλδακνπ
10.81.14 Παξαγσγή κειαζψλ

10.81.2 Παξαγσγή πνιηνχ ηεχηισλ, ππνιεηκκάησλ εθρχιηζεο ζαθράξνπ (βαγάζζεο) θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ απφ ηελ παξαγσγή δάραξεο
10.81.20 Παξαγσγή πνιηνχ ηεχηισλ, ππνιεηκκάησλ εθρχιηζεο ζαθράξνπ (βαγάζζεο) θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ απφ ηελ παξαγσγή δάραξεο

10.81.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δάραξεο
10.81.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δάραξεο

10.81.99.01 Τπεξεζίεο κεραληθήο θξπζηάιισζεο δάραξεο
10.82 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ

10.82.1 Παξαγσγή πάζηαο θαθάνπ (θαθανκάδαο), απνβνπηπξσκέλεο ή κε, βνχηπξνπ, ιίπνπο θαη ιαδηνχ θαθάνπ θαη θαθάνπ ζε ζθφλε
10.82.11 Παξαγσγή πάζηαο θαθάνπ, απνβνπηπξσκέλεο ή κε
10.82.12 Παξαγσγή βνχηπξνπ, ιίπνπο θαη ιαδηνχ θαθάνπ
10.82.13 Παξαγσγή θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηα δάραξεο ή άιιεο γιπθαληηθήο χιεο
10.82.14 Παξαγσγή θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηα δάραξεο ή άιιεο γιπθαληηθήο χιεο

10.82.2 Παξαγσγή πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο
10.82.21 Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρα ζθφλε θαθάνπ), ρχδελ
10.82.22 Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρα ζθφλε θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηφο ρχδελ
10.82.23 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ ρσξίο θαθάν (ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεπθή ζνθνιάηα)

10.82.23.01 Παξαγσγή θνιιχβσλ γηα δίζθνπο κλεκφζπλσλ
10.82.23.02 Παξαγσγή ραιβάδσλ, θνπθέησλ θαη ινπθνπκηψλ

10.82.24 Παξαγσγή θξνχησλ, θαξπψλ κε θέιπθνο, θινπδψλ θξνχησλ θαη άιισλ κεξψλ θπηψλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε
10.82.3 Παξαγσγή θειπθψλ, κεκβξαλψλ (θινπδψλ) θαη άιισλ απνξξηκκάησλ θαθάνπ

10.82.30 Παξαγσγή θειπθψλ, κεκβξαλψλ (θινπδψλ) θαη άιισλ απνξξηκκάησλ θαθάνπ
10.82.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ

10.82.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ
10.83 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ

10.83.1 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ
10.83.11 Δπεμεξγαζία θαθέ, πνπ δηαζέηεηαη απνθαθετλσκέλνο ή θαβνπξδηζκέλνο
10.83.12 Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ

10.83.13

Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο 
ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ <= 3 kg

10.83.14 Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε
10.83.15 Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ

10.83.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαθέ θαη ηζαγηνχ
10.83.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαθέ θαη ηζαγηνχ

10.84 Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ
10.84.1 Παξαγσγή μηδηνχ· ζαιηζψλ· αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ· αιεπξηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνχ· παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο

10.84.11 Παξαγσγή μηδηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνχ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην νμηθφ νμχ
10.84.12 Παξαγσγή ζαιηζψλ· κεηγκάησλ αξηπκάησλ θαη κεηγκάησλ θαξπθεπκάησλ, αιεπξηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ απφ ζηλάπη θαη κνπζηάξδα παξαζθεπαζκέλε

10.84.12.01 Παξαγσγή κνπζηάξδαο, καγηνλέδαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
10.84.2 Παξαγσγή κπαραξηθψλ, πνπ δηαζέηνληαη θαηεξγαζκέλα

10.84.21 Παξαγσγή πηπεξηάο (piper spp), πνπ δηαζέηεηαη θαηεξγαζκέλε
10.84.22 Παξαγσγή θφθθηλσλ θαη πξάζηλσλ θαπηεξψλ πηπεξηψλ (ηζίιη) θαη πηπεξηψλ , πνπ δηαζέηνληαη απνμεξακέλεο (capsicum spp.), θαηεξγαζκέλσλ
10.84.23 Παξαγσγή θαλέιιαο, θαηεξγαζκέλεο· άιισλ θαηεξγαζκέλσλ κπαραξηθψλ

10.84.3 Παξαγσγή αιαηηνχ θαηάιιεινπ γηα ηξφθηκα
10.84.30 Παξαγσγή αιαηηνχ θαηάιιεινπ γηα ηξφθηκα

10.84.30.01 Δπεμεξγαζία θαη θαζαξηζκφο αιαηηνχ (αιαηνηξηβείν)
10.84.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ

10.84.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ
10.85 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ

10.85.1 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ
10.85.11 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ κε βάζε ην θξέαο, ηα εληφζζηα θξέαηνο ή ην αίκα
10.85.12 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ κε βάζε ην ςάξη, ηα θαξθηλνεηδή θαη ηα καιάθηα
10.85.13 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ κε βάζε ηα ιαραληθά
10.85.14 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ κε βάζε ηα δπκαξηθά
10.85.19 Παξαγσγή άιισλ έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ (πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηεςπγκέλε πίηζα)

10.85.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ
10.85.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ

10.86 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ
10.86.1 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

10.86.10 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ
10.86.10.01 Παξαγσγή παηδηθψλ ηξνθψλ
10.86.10.02 Παξαγσγή ηξνθψλ γηα δηαβεηηθνχο

10.86.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ
10.86.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ

10.89 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
10.89.1 Παξαγσγή ζνππψλ, αβγψλ, καγηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο· εθρπιηζκάησλ θαη δσκψλ θξέαηνο, ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ

10.89.11 Παξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο
10.89.12 Παξαγσγή αβγψλ, ρσξίο ην θέιπθνο, θαη θξφθσλ αβγψλ, λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ· αβγψλ κε ην θέιπθνο δηαηεξεκέλσλ ή καγεηξεκέλσλ· ιεπθψκαηνο αβγνχ
10.89.13 Παξαγσγή δπκψλ (ελεξγψλ ή αδξαλψλ)· άιισλ κνλνθχηηαξσλ κηθξννξγαληζκψλ, λεθξψλ· παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δηνγθσηηθψλ ζθνλψλ

10.89.13.01 Παξαγσγή δπκψλ αξηνπνηίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
10.89.13.02 Παξαγσγή κπέηθηγθ πάνπληεξ

10.89.14 Παξαγσγή εθρπιηζκάησλ θαη δσκψλ θξέαηνο, ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ
10.89.15 Παξαγσγή ρπκψλ θαη εθρπιηζκάησλ θπηηθψλ· πεπηηθψλ νπζηψλ· βιελλσδψλ θαη πεθηηθψλ παξαγφλησλ
10.89.19 Παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.

10.89.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
10.89.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.

10.9 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ
10.91 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα

10.91.1 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα, εθηφο απφ ρνλδξάιεπξα θαη ζβφινπο ηξηθπιιηνχ
10.91.10 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα, εθηφο απφ ρνλδξάιεπξα θαη ζβφινπο ηξηθπιιηνχ

10.91.10.01 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηρζπνηξνθψλ
10.91.2 Παξαγσγή ρνλδξάιεπξνπ θαη ζβφισλ ηξηθπιιηνχ (alfalfa)

10.91.20 Παξαγσγή ρνλδξάιεπξνπ θαη ζβφισλ ηξηθπιιηνχ (alfalfa)
10.91.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δσνηξνθψλ γηα δψα εθηξεθφκελα ζε αγξνθηήκαηα

10.91.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δσνηξνθψλ γηα δψα εθηξεθφκελα ζε αγξνθηήκαηα
10.92 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο

10.92.1 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο
10.92.10 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο

10.92.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηξνθίκσλ γηα δψα ζπληξνθηάο
10.92.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηξνθίκσλ γηα δψα ζπληξνθηάο

11 Πνηνπνηία
11.0 Πνηνπνηία

11.01 Απφζηαμε, αλαθαζαξηζκφο θαη αλάκημε αιθννινχρσλ πνηψλ
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11.01.1 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ
11.01.10 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ

11.01.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απφζηαμεο αιθννινχρσλ πνηψλ
11.01.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο γηα ηελ απφζηαμε αιθννινχρσλ πνηψλ

11.01.99.01 Τπεξεζίεο απνζηαγκαηνπνηνχ, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
11.02 Παξαγσγή νίλνπ απφ ζηαθχιηα

11.02.1 Παξαγσγή νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα· κνχζηνπ ζηαθπιηψλ
11.02.11 Παξαγσγή αθξψδνπο νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα
11.02.12 Παξαγσγή νίλνπ απφ λσπά ζηαθχιηα, εθηφο απφ ηνλ αθξψδε νίλν· κνχζηνπ ζηαθπιηψλ

11.02.2 Παξαγσγή νηλνιαζπψλ (θαηαθαζηψλ)· ηξπγίαο αθάζαξηεο
11.02.20 Παξαγσγή νηλνιαζπψλ (θαηαθαζηψλ)· ηξπγίαο αθάζαξηεο

11.02.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νίλνπ απφ ζηαθχιηα
11.02.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νίλνπ απφ ζηαθχιηα

11.03 Παξαγσγή κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα
11.03.1 Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· κεηγκάησλ πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε

11.03.10 Παξαγσγή άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απίηε, πδξνκειηνχ)· κεηγκάησλ πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε
11.03.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κειίηε θαη άιισλ νίλσλ απφ θξνχηα

11.03.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κειίηε θαη άιισλ νίλσλ απφ θξνχηα
11.04 Παξαγσγή άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε

11.04.1 Παξαγσγή βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα
11.04.10 Παξαγσγή βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα

11.04.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε
11.04.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε

11.05 Επζνπνηία
11.05.1 Παξαγσγή κπίξαο, εθηφο απφ θαηάινηπα δπζνπνηίαο

11.05.10 Παξαγσγή κπίξαο, εθηφο απφ θαηάινηπα δπζνπνηίαο
11.05.2 Παξαγσγή θαηάινηπσλ δπζνπνηίαο ή απφζηαμεο

11.05.20 Παξαγσγή θαηάινηπσλ δπζνπνηίαο ή απφζηαμεο
11.05.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κπίξαο

11.05.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κπίξαο
11.06 Παξαγσγή βχλεο

11.06.1 Παξαγσγή βχλεο
11.06.10 Παξαγσγή βχλεο

11.06.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο βχλεο
11.06.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο βχλεο

11.07 Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ
11.07.1 Παξαγσγή κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αλαςπθηηθψλ

11.07.11 Παξαγσγή κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αεξηνχρσλ λεξψλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαζεί ή αξσκαηηζζεί
11.07.19 Παξαγσγή άιισλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ

11.07.19.01 Παξαγσγή αεξηνχρσλ ή κε αλαςπθηηθψλ
11.07.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αλαςπθηηθψλ

11.07.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αλαςπθηηθψλ
11.07.99.01 Δκθηάισζε θπζηθψλ κεηαιιηθψλ λεξψλ

12 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ
12.0 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ

12.00 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ
12.00.1 Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ, εθηφο απφ θαηάινηπα θαπλνχ

12.00.11 Παξαγσγή πνχξσλ, πνχξσλ κε θνκκέλν άθξν, πνπξαθηψλ θαη ηζηγάξσλ, απφ θαπλφ ή ππνθαηάζηαηα ηνπ θαπλνχ
12.00.19 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ κεηαπνηεκέλνπ θαπλνχ θαη ππνθαηάζηαησλ· νκνγελνπνηεκέλνπ ή αλαζπζηακέλνπ θαπλνχ· εθρπιηζκάησλ θαη απνζηαγκάησλ θαπλνχ

12.00.2 Παξαγσγή θαηάινηπσλ θαπλνχ
12.00.20 Παξαγσγή θαηάινηπσλ θαπλνχ

12.00.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ θαπλνχ
12.00.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ θαπλνχ

13 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ
13.1 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ

13.10 Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε πθαληηθψλ ηλψλ
13.10.1 Παξαγσγή εξηνιίπνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαλνιίλεο)

13.10.10 Παξαγσγή εξηνιίπνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιαλνιίλεο)
13.10.2 Παξαγσγή θπζηθψλ πθαληηθψλ ηλψλ, πξνπαξαζθεπαζκέλσλ γηα θιψζε

13.10.21 Παξαγσγή κεηαμηνχ σκνχ (αθαηέξγαζηνπ), φρη ζηξηκκέλνπ
13.10.22 Παξαγσγή καιιηνχ, επεμεξγαζκέλνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ θαη ησλ θπηηθψλ πιψλ (απαλζξαθσκέλνπ), κε ιαλαξηζκέλνπ ή ρηεληζκέλνπ
13.10.23 Παξαγσγή ππνιεηκκάησλ απφ καιιί ή ιεπηφηλεο δσηθέο ηξίρεο
13.10.24 Παξαγσγή καιιηνχ θαη ιεπηφηλσλ ή ρνλδξφηλσλ δσηθψλ ηξηρψλ, ιαλαξηζκέλσλ ή ρηεληζκέλσλ
13.10.25 Παξαγσγή βακβαθηνχ, ιαλαξηζκέλνπ ή ρηεληζκέλνπ
13.10.26 Παξαγσγή γηνχηαο θαη άιισλ πθαληηθψλ ηλψλ (κε εμαίξεζε ην ιηλάξη, ηελ θάλλαβε θαη ην ξακί), θαηεξγαζκέλσλ, αιιά φρη λεκαηνπνηεκέλσλ
13.10.29 Παξαγσγή άιισλ θπηηθψλ πθαληηθψλ ηλψλ, θαηεξγαζκέλσλ αιιά φρη λεκαηνπνηεκέλσλ

13.10.3 Παξαγσγή ηερλεηψλ πθαληηθψλ αζπλερψλ ηλψλ, επεμεξγαζκέλσλ γηα θιψζε
13.10.31 Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ αζπλερψλ ηλψλ, πνπ είλαη ιαλαξηζκέλεο, ρηεληζκέλεο ή κε άιιν ηξφπν θαηεξγαζκέλεο γηα λεκαηνπνίεζε
13.10.32 Παξαγσγή ηερλεηψλ αζπλερψλ ηλψλ, πνπ είλαη ιαλαξηζκέλεο, ρηεληζκέλεο ή κε άιιν ηξφπν θαηεξγαζκέλεο γηα λεκαηνπνίεζε

13.10.4 Παξαγσγή λεκάησλ απφ κεηάμη θαη λεκάησλ απφ απνξξίκκαηα κεηαμηνχ
13.10.40 Παξαγσγή λεκάησλ απφ κεηάμη θαη λεκάησλ απφ απνξξίκκαηα κεηαμηνχ

13.10.5 Παξαγσγή λεκάησλ απφ καιιί ζπζθεπαζκέλσλ ή κε γηα ιηαληθή πψιεζε· λεκάησλ απφ ιεπηφηλεο ή ρνλδξφηλεο δσηθέο ηξίρεο ή αινγφηξηρεο
13.10.50 Παξαγσγή λεκάησλ απφ καιιί ζπζθεπαζκέλσλ ή κε γηα ιηαληθή πψιεζε· λεκάησλ απφ ιεπηφηλεο ή ρνλδξφηλεο δσηθέο ηξίρεο ή αινγφηξηρεο

13.10.6 Παξαγσγή λεκάησλ απφ βακβάθη· λεκάησλ γηα ξάςηκν απφ βακβάθη
13.10.61 Παξαγσγή λεκάησλ απφ βακβάθη (εθηφο απηψλ γηα ξάςηκν)
13.10.62 Παξαγσγή λεκάησλ απφ βακβάθη, γηα ξάςηκν

13.10.7 Παξαγσγή λεκάησλ απφ θπηηθέο πθαληηθέο ίλεο εθηφο απφ βακβάθη (πεξηιακβάλεηαη ην ιηλάξη, ε γηνχηα, νη ίλεο θνθθνθνίληθα θαη ε θάλλαβε)· λεκάησλ απφ ραξηί
13.10.71 Παξαγσγή λεκάησλ απφ ιηλάξη

13.10.72

Παξαγσγή λεκάησλ απφ γηνχηα ή απφ άιιεο πθαληηθέο ίλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θινηνχ (βίβινο) νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θπηψλ· λεκάησλ απφ άιιεο θπηηθέο πθαληηθέο 
ίλεο· λεκάησλ απφ ραξηί

13.10.8 Παξαγσγή πθαληηθψλ λεκάησλ θαη θισζηψλ απφ ηερλεηέο ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο

13.10.81

Παξαγσγή λεκάησλ απφ ηερλεηέο ζπλερείο ίλεο, πνιιαπιψλ ή θνξδνλσηψλ (εθηφο απφ λήκα γηα ξάςηκν, λήκα απφ πνιπακίδηα, πνιπεζηέξεο ή ηερλεηή βηζθφδε) κε ζπζθεπαζκέλσλ γηα 
ιηαληθή πψιεζε· λεκάησλ απφ ηερλεηέο ίλεο, ζπλερψλ (εθηφο απφ λήκαηα γηα ξάςηκν), ζπζθεπαζκέλσλ γηα ιηαληθή πψιεζε

13.10.82 Παξαγσγή λεκάησλ (εθηφο απφ λήκαηα γηα ξάςηκν) απφ ζπλζεηηθέο αζπλερείο ίλεο, κε πεξηεθηηθφηεηα >= 85% θαηά βάξνο απφ ηηο ίλεο απηέο
13.10.83 Παξαγσγή λεκάησλ (εθηφο απφ λήκαηα γηα ξάςηκν) απφ ζπλζεηηθέο αζπλερείο ίλεο, κε πεξηεθηηθφηεηα <85% θαηά βάξνο απφ ηηο ίλεο απηέο
13.10.84 Παξαγσγή λεκάησλ απφ ηερλεηέο ίλεο κε ζπλερείο (εθηφο απφ λήκαηα γηα ξάςηκν), κε ζπζθεπαζκέλσλ γηα ιηαληθή πψιεζε
13.10.85 Παξαγσγή θισζηψλ θαη λεκάησλ γηα ξάςηκν απφ ηερλεηέο θαη ζπλζεηηθέο ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο

13.10.9

Παξαγσγή μεθηηδηψλ· ππεξεζίεο παξαζθεπήο θπζηθψλ πθαληηθψλ ηλψλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηεξγαζίαο πθαληηθψλ λεκάησλ θαη 
θισζηψλ

13.10.91 Παξαγσγή μεθηηδηψλ απφ καιιί ή απφ ιεπηφηλεο ή ρνλδξφηλεο δσηθέο ηξίρεο
13.10.92 Παξαγσγή μεθηηδηψλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ βακβαθηνχ

13.10.92.01 Παξαγσγή ηηικάησλ (ζηνππηψλ)
13.10.93 Τπεξεζίεο παξαζθεπήο θπζηθψλ πθαληηθψλ ηλψλ
13.10.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηεξγαζίαο πθαληηθψλ λεκάησλ θαη θισζηψλ

13.2 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ
13.20 Ύθαλζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ

13.20.1 Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ), απφ θπζηθέο ίλεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ
13.20.11 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ κεηάμη ή απφ απνξξίκκαηα κεηαμηνχ
13.20.12 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ ιαλαξηζκέλν ή ρηεληζκέλν καιιί, ιεπηφηλεο ή ρνλδξφηλεο δσηθέο ηξίρεο ή αινγφηξηρεο
13.20.13 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ ιηλάξη
13.20.14 Ύθαλζε πθαληηθψλ ηλψλ απφ γηνχηα θαη άιιεο πθαληηθέο ίλεο ξαθίαο, απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θινηνχ νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θπηψλ (εθηφο απφ ιηλάξη, θάλλαβε θαη ξακί)
13.20.19 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ άιιεο θπηηθέο πθαληηθέο ίλεο· πθαζκάησλ απφ λήκαηα ραξηηνχ

13.20.2 Ύθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ
13.20.20 Ύθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ

13.20.3 Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ), απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο
13.20.31 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ ζπλζεηηθά λήκαηα ζπλερψλ ηλψλ θαη απφ ηερλεηά λήκαηα ζπλερψλ ηλψλ
13.20.32 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ ζπλζεηηθέο αζπλερείο ίλεο 
13.20.33 Ύθαλζε πθαζκάησλ απφ ηερλεηέο αζπλερείο ίλεο 

13.20.4 Ύθαλζε πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη άιισλ εηδηθψλ πθαζκάησλ
13.20.41 Ύθαλζε πθαζκάησλ κε πέινο θαη πθαζκάησλ απφ ζελίιιε, [εθηφο απφ ηα ζειεησηά πθάζκαηα ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη ηα είδε θνξδεινπνηίαο]
13.20.42 Ύθαλζε ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη παξφκνησλ πθαληψλ ζειεησηψλ πθαζκάησλ (εθηφο απφ ηα είδε θνξδεινπνηίαο) απφ βακβάθη
13.20.43 Ύθαλζε άιισλ ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη παξφκνησλ πθαληψλ ζειεησηψλ πθαζκάησλ, (εθηφο απφ ηα είδε θνξδεινπνηίαο)
13.20.44 Παξαγσγή πθαζκάησλ κε χθαλζε γάδαο, (εθηφο απφ ηα είδε θνξδεινπνηίαο)
13.20.45 Ύθαλζε ζπζαλσηψλ πθαληηθψλ πιψλ, εθηφο απφ ηάπεηεο
13.20.46 Ύθαλζε πθαζκάησλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα είδε θνξδεινπνηίαο) απφ γπάιηλεο ίλεο

13.20.5 Παξαγσγή απνκίκεζεο γνχλαο κε χθαλζε
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13.20.50 Παξαγσγή απνκίκεζεο γνχλαο κε χθαλζε
13.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηεξγαζίαο πθαζκάησλ

13.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηεξγαζίαο πθαζκάησλ

13.3 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
13.30 Σειεηνπνίεζε (θηλίξηζκα) πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

13.30.1 Κισζηνυθαληνπξγηθέο ππεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο)
13.30.11 Τπεξεζίεο ιεχθαλζεο θαη βαθήο πθαληηθψλ ηλψλ θαη λεκάησλ
13.30.12 Τπεξεζίεο ιεχθαλζεο πθαζκάησλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ελδχκαηα)
13.30.13 Τπεξεζίεο βαθήο πθαζκάησλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ελδχκαηα)
13.30.14 Τπεξεζίεο ηππψκαηνο πθαζκάησλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ελδχκαηα)
13.30.19 Άιιεο ππεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) πθαζκάησλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ελδχκαηα)

13.30.19.01 Τπεξεζίεο δεκηνπξγίαο πιηζέδσλ ζε πθάζκαηα
13.30.19.02 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο θνπκπφηξππσλ
13.30.19.03 Τπεξεζίεο θεληήκαηνο έηνηκσλ ελδπκάησλ
13.30.19.04 Τπεξεζίεο θνιιαξίζκαηνο θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ
13.30.19.05 Τπεξεζίεο καληαξίζκαηνο θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ

13.9 Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
13.91 Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ θαη πθαζκάησλ πιέμεο θξνζέ

13.91.1 Καηαζθεπή πθαζκάησλ πιεθηψλ ή θξνζέ
13.91.11 Καηαζθεπή πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ), πιεθηψλ ή θξνζέ
13.91.19 Καηαζθεπή άιισλ πθαζκάησλ πιεθηψλ ή θξνζέ (πεξηιακβάλεηαη ε απνκίκεζε γνχλαο κε πιέμηκν)

13.91.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πθαζκάησλ πιεθηψλ ή θξνζέ
13.91.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πθαζκάησλ πιεθηψλ ή θξνζέ

13.92 Καηαζθεπή έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα
13.92.1 Καηαζθεπή έηνηκσλ εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ην λνηθνθπξηφ

13.92.11 Καηαζθεπή θνπβεξηψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ηαμηδηνχ, εθηφο απφ ειεθηξηθέο θνπβέξηεο
13.92.12 Καηαζθεπή ζεληνληψλ θαη καμηιαξνζεθψλ
13.92.13 Καηαζθεπή ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ
13.92.14 Καηαζθεπή ιηλψλ πεηζεηψλ κπάληνπ θαη θνπδίλαο
13.92.15 Καηαζθεπή παξαπεηαζκάησλ θάζε είδνπο θαη ζηνξηψλ γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο· γχξσλ (πνδηψλ) θνπξηηλψλ ή θξεβαηηψλ

13.92.15.01 Καηαζθεπή θνπξηηλψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ θάζε χιε
13.92.16 Καηαζθεπή άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ π.δ.θ.α., ζπλφισλ πθαληψλ πθαζκάησλ θαη λεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θνπβέξηεο, ηαπεηζαξίεο θαη παξφκνηα είδε

13.92.16.01 Καηαζθεπή εγρψξησλ νηθηαθψλ πθαληψλ
13.92.2 Καηαζθεπή άιισλ έηνηκσλ εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο

13.92.21 Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ζαθηδίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπζθεπαζία πξντφλησλ
13.92.21.01 Καηαζθεπή αιεπξφζαθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
13.92.21.02 Καηαζθεπή ζάθσλ απφ θάλλαβε, γηνχηα θαη απφ άιιεο χιεο

13.92.22

Καηαζθεπή κνπζακάδσλ (θαιπκκάησλ εκπνξεπκάησλ, νρεκάησλ θιπ), εμσηεξηθψλ πξνπεηαζκάησλ (ηεληψλ) θαη ζθίαζηξσλ· ηζηίσλ γηα ζθάθε, ηζηηνζαλίδεο ή γηα ηζηηνθφξα νρήκαηα 
μεξάο· αληίζθελσλ θαη εηδψλ θαηαζθήλσζεο (πεξηιακβάλνληαη ηα θνπζθσηά ζηξψκαηα)

13.92.22.01 Καηαζθεπή θαιπκκάησλ απηνθηλήησλ
13.92.22.02 Καηαζθεπή ηεληψλ, ζθελψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

13.92.23 Καηαζθεπή αιεμίπησησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεδαιηνπρνχκελα αιεμίπησηα) θαη ζηξνθφπησησλ· θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ απηψλ

13.92.24

Καηαζθεπή παπισκάησλ, ζηξσκάησλ, καμηιαξηψλ, παξαγεκηζκέλσλ ρακειψλ θαζηζκάησλ (πνπθ), πξνζθεθαιηψλ, ππλφζαθσλ, πνπ θέξνπλ ειαηήξηα ή είλαη παξαγεκηζκέλα ή 
επελδπκέλα εζσηεξηθά κε νπνηαδήπνηε χιε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα απφ θπςειψδεο ειαζηηθφ ή πιαζηηθέο χιεο

13.92.24.01 Καηαζθεπή παπισκάησλ

13.92.29

Καηαζθεπή άιισλ έηνηκσλ πθαληνπξγηθψλ εηδψλ (πεξηιακβάλνληαη πθάζκαηα γηα ηνλ θαζαξηζκφ παησκάησλ, πηαηφπαλα, μεζθνλφπαλα θαη παξφκνηα πθάζκαηα θαζαξηζκνχ, ζσζίβηεο 
δψλεο θαη ζσζίβηα γηιέθα)

13.92.29.01 Καηαζθεπή ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ
13.92.29.02 Παξαγσγή παληψλ θαζαξηζκνχ

13.92.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο έηνηκσλ πθαληνπξγηθψλ εηδψλ εθηφο απφ ελδχκαηα
13.92.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο έηνηκσλ πθαληνπξγηθψλ εηδψλ εθηφο απφ ελδχκαηα

13.92.99.01 Καηαζθεπή ζεληνληψλ θαη καμηιαξνζεθψλ θαζφλ
13.92.99.02 Καηαζθεπή ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ θαζφλ

13.93 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ
13.93.1 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ

13.93.11 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ, κε θφκπνπο
13.93.12 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ, πθαζκέλσλ, φρη ζπζαλσηψλ νχηε θινθσηψλ
13.93.13 Καηαζθεπή ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ, ζπζαλσηψλ
13.93.19 Καηαζθεπή άιισλ ραιηψλ θαη πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδνπ [(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θαιχκκαηα απφ πίιεκα (ηζφρα)]

13.93.19.01 Παξαγσγή βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
13.93.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραιηψλ θαη θηιηκηψλ

13.93.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραιηψλ θαη θηιηκηψλ
13.94 Καηαζθεπή ρνληξψλ θαη ιεπηψλ ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ

13.94.1 Καηαζθεπή θνξδνληψλ, ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ, εθηφο απφ ππνιείκκαηα
13.94.11 Καηαζθεπή ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ, απφ γηνχηα ή άιιεο πθαληηθέο ίλεο απφ ζηειέρε θπηψλ

13.94.11.01 Καηαζθεπή θνξδνληψλ απφ θάζε χιε, θηηηιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
13.94.11.02 Καηαζθεπή ζρνηληψλ θαη ζπάγγσλ, απφ θάζε χιε

13.94.12 Καηαζθεπή δηρηπψλ κε θφκπνπο απφ ζπάγγνπο, θνξδφληα ή ζρνηληά, έηνηκσλ δηρηπψλ απφ πθαληηθέο χιεο· εηδψλ απφ λήκαηα, ισξίδεο π.δ.θ.α.
13.94.12.01 Καηαζθεπή αξηαλψλ απφ ζρνηληά

13.94.2 Παξαγσγή ξαθψλ, άρξεζησλ ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ θαη θζαξκέλσλ εηδψλ απφ πθαληηθά πιηθά
13.94.20 Παξαγσγή ξαθψλ, άρξεζησλ ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ θαη θζαξκέλσλ εηδψλ απφ πθαληηθά πιηθά

13.94.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνξδνληψλ, ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ
13.94.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνξδνληψλ, ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ

13.95 Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα
13.95.1 Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα

13.95.10 Καηαζθεπή κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα
13.95.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα

13.95.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα
13.96 Καηαζθεπή άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ

13.96.1

Καηαζθεπή επηκεηαιισκέλσλ λεκάησλ ή επηκεηαιισκέλσλ λεκάησλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ· χθαλζε πθαζκάησλ απφ κεηαιιηθή θισζηή θαη απφ επηκεηαιισκέλν 
λήκα· θαηαζθεπή λεκάησλ θαη ζρνηληψλ απφ θανπηζνχθ, επηθαιπκκέλσλ κε πθαληηθά πιηθά θαη εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ηερληθέο ρξήζεηο

13.96.11 Καηαζθεπή επηκεηαιισκέλσλ λεκάησλ ή επηκεηαιισκέλσλ λεκάησλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ
13.96.12 Καηαζθεπή πθαληψλ πθαζκάησλ απφ κεηαιιηθή θισζηή θαη πθαληψλ πθαζκάησλ απφ επηκεηαιισκέλν λήκα π.δ.θ.α.

13.96.13 Καηαζθεπή λεκάησλ θαη ζρνηληψλ απφ θανπηζνχθ, επηθαιπκκέλσλ κε πθαληηθά πιηθά· πθαληηθνχ λήκαηνο θαη ισξίδσλ, εκπνηηζκέλσλ ή θαιπκκέλσλ κε ειαζηηθφ ή πιαζηηθφ
13.96.14 Καηαζθεπή πθαζκάησλ θισζηνυθαληνπξγίαο, εκπνηηζκέλσλ, επελδπκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ π.δ.θ.α.

13.96.15 Καηαζθεπή πθαζκέλσλ θχιισλ γηα επίζσηξα κε πεπηεζκέλν αέξα, πνπ ιακβάλνληαη απφ λήκαηα πςειήο αληνρήο απφ λάηινλ ή απφ άιια πνιπακίδηα, πνιπεζηέξεο ή ξεγηφλ βηζθφδεο

13.96.16

Καηαζθεπή πξντφλησλ θαη εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ηερληθέο ρξήζεηο (πεξηιακβάλνληαη θηηίιηα, ακίαληα θσηηζκνχ, εχθακπηνη ζσιήλεο, ηκάληεο κεηαθνξηθνί ή κεηάδνζεο θίλεζεο, 
γάδα θαη χθαζκα γηα θφζθηλα θαη θίιηξα)

13.96.17 Καηαζθεπή εηδψλ θνξδεινπνηίαο· ηαηληψλ ρσξίο πθάδη, απφ λήκαηα ή ίλεο παξαιιειηζκέλα θαη θνιιεκέλα (bolducs)· δηαθνζκεηηθψλ γαξληηνχξσλ θαη παξφκνησλ
13.96.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ηερληθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε

13.96.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ηερληθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε
13.99 Καηαζθεπή άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

13.99.1 Καηαζθεπή ηνπιηψλ, δαληειψλ θαη θεληεκάησλ· λεκάησλ θαη ισξίδσλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ· λεκάησλ ζελίιιεο· λεκάησλ κε ηελ νλνκαζία "αιπζηδίηζα"

13.99.11

Καηαζθεπή ηνπιηψλ θαη άιισλ δηθηπσηψλ πθαζκάησλ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πθαζκέλα, πιεθηά ή θξνζέ πθάζκαηα· δαληειψλ ζε ηφπηα, ζε ηαηλίεο ή ζε απηνηειή 
δηαθνζκεηηθά ζρέδηα

13.99.12 Καηαζθεπή θεληεκάησλ ζε ηφπηα, ζε ηαηλίεο ή ζε απηνηειή δηαθνζκεηηθά ζρέδηα
13.99.13 Καηαζθεπή πηιήκαηνο (ηζφραο), επελδπκέλνπ, επηθαιπκκέλνπ ή ιακηλαξηζκέλνπ
13.99.14 Καηαζθεπή πθαληηθψλ ηλψλ κε κήθνο <=5 mm (ρλνπδηνχ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πθαζκάησλ) θφκπσλ θαη ζθαηξηδίσλ απφ πθαληηθέο χιεο

13.99.14.01 Καηαζθεπή βαηψλ
13.99.15 Καηαζθεπή λεκάησλ θαη ισξίδσλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ· λεκάησλ ζελίιιεο· λεκάησλ κε ηελ νλνκαζία "αιπζηδίηζα"
13.99.16 Καηαζθεπή πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαπηηνλέ ζε ηφπηα
13.99.19 Καηαζθεπή άιισλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

13.99.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο π.δ.θ.α.
13.99.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο π.δ.θ.α.

14 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο
14.1 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εθηφο απφ γνχληλα ελδχκαηα

14.11 Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ
14.11.1 Καηαζθεπή ελδπκάησλ απφ δέξκα θπζηθφ ή αλαζρεκαηηζκέλν

14.11.10 Καηαζθεπή ελδπκάησλ απφ δέξκα θπζηθφ ή αλαζρεκαηηζκέλν
14.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ

14.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ
14.12 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο

14.12.1 Καηαζθεπή αλδξηθψλ ελδπκάησλ εξγαζίαο
14.12.11 Καηαζθεπή αλδξηθψλ ζπλφισλ, ζαθαθηψλ θάζε είδνπο, γηα επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε
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14.12.12 Καηαζθεπή αλδξηθψλ παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, παληεινληψλ σο ην γφλαην (βεξκνχδσλ) θαη ζνξηο, γηα επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε
14.12.2 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ εξγαζίαο

14.12.21 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ ζπλφισλ, ζαθαθηψλ θάζε είδνπο, γηα επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε
14.12.22 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, παληεινληψλ σο ην γφλαην (βεξκνχδσλ) θαη ζνξηο, γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε

14.12.3 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο
14.12.30 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο

14.12.30.01 Καηαζθεπή ηεξαηηθψλ ελδπκαζηψλ, ακθίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
14.12.30.02 Καηαζθεπή ζηνιψλ πξνζσπηθνχ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο (ζηξαηησηηθψλ ζηνιψλ)

14.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελδπκάησλ εξγαζίαο
14.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελδπκάησλ εξγαζίαο

14.13 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ
14.13.1 Καηαζθεπή εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ, πιεθηψλ ή θξνζέ

14.13.11 Καηαζθεπή παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αληηαλεκηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα

14.13.12 Καηαζθεπή θνζηνπκηψλ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ θάζε είδνπο, παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, παληεινληψλ σο ην γφλαην θαη ζνξηο, πιεθηψλ ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα
14.13.13 Καηαζθεπή παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα

14.13.14

Καηαζθεπή θνζηνπκηψλ-ηαγηέξ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ θάζε είδνπο, θνξεκάησλ, θνπζηψλ, θνπζηψλ-παληεινληψλ (δηπ-θηιφη), παληεινληψλ, θνξκψλ κε ηηξάληεο (ζαινπέη), θνληψλ 
παληεινληψλ πνπ θαιχπηνπλ θαη ην γφλαην (βεξκνχδσλ) θαη παληεινληψλ θνληψλ (ζνξηο), πιεθηψλ ή θξνζέ γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα

14.13.2 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ, γηα άλδξεο θαη αγφξηα

14.13.21 Καηαζθεπή παιηψλ, αδηάβξνρσλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αληηαλεκηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα
14.13.22 Καηαζθεπή θνζηνπκηψλ θαη ζπλφισλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα
14.13.23 Καηαζθεπή ζαθαθηψλ θάζε είδνπο απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα

14.13.24 Καηαζθεπή παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, παληεινληψλ σο ην γφλαην θαη ζνξηο απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα
14.13.3 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ, γηα γπλαίθεο θαη θνξίηζηα

14.13.31 Καηαζθεπή παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αδηάβξνρσλ, αληηαλεκηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα
14.13.32 Καηαζθεπή θνζηνπκηψλ θαη ζπλφισλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα
14.13.33 Καηαζθεπή ζαθαθηψλ θάζε είδνπο απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα
14.13.34 Καηαζθεπή θνξεκάησλ, θνπζηψλ, θνπζηψλ-παληεινληψλ (δηπ-θηιφη), απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα

14.13.35

Καηαζθεπή παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, παληεινληψλ σο ην γφλαην (βεξκνχδσλ) θαη ζνξηο απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή 
θνξίηζηα

14.13.4 Αλαθαηαζθεπή κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ θαη άιισλ κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ
14.13.40 Αλαθαηαζθεπή κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ θαη άιισλ κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ

14.13.5 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ
14.13.50 Καηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ

14.13.50.01 Καηαζθεπή γακπξηάηηθσλ ελδπκάησλ
14.13.50.02 Καηαζθεπή λπθηθψλ ελδπκάησλ

14.13.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ
14.13.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ

14.13.99.01 Καηαζθεπή αλδξηθψλ ελδπκάησλ κε ζχζηεκα θαζφλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί απφ ηξεηο θαη πάλσ ξαθηεξγάηεο
14.13.99.02 Καηαζθεπή αλδξηθψλ ελδπκάησλ κε ζχζηεκα θαζφλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη δχν ξαθηεξγάηεο
14.13.99.03 Καηαζθεπή αλδξηθψλ έηνηκσλ ελδπκάησλ, κε ζχζηεκα θαζφλ γηα νίθνπο εμσηεξηθνχ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί άλσ ησλ πέληε εξγαηψλ
14.13.99.04 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ζχζηεκα θαζφλ, κε εξγαζηήξην
14.13.99.05 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ κε ζχζηεκα θαζφλ, ρσξίο εξγαζηήξην (νηθνηερλία)
14.13.99.06 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ έηνηκσλ ελδπκάησλ, κε ζχζηεκα θαζφλ γηα νίθνπο εμσηεξηθνχ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί άλσ ησλ πέληε εξγαηψλ
14.13.99.07 Καηαζθεπή πιεθηψλ ελδπκάησλ θαζφλ

14.14 Καηαζθεπή εζσξνχρσλ
14.14.1 Καηαζθεπή εζσξνχρσλ θαη πνπθάκηζσλ, πιεθηψλ θαη θξνζέ

14.14.11 Καηαζθεπή πνπθάκηζσλ γηα άληξεο ή αγφξηα, πιεθηψλ ή θξνζέ
14.14.12 Καηαζθεπή ζιηπ, ζψβξαθσλ, λπρηηθψλ, πηηδακψλ, κπνπξλνπδηψλ, ξνκπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα
14.14.13 Καηαζθεπή κπινπδψλ, πνπθάκηζσλ θαη ζεκηδηέ, πιεθηψλ ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα

14.14.14 Καηαζθεπή ζιηπ, θνκπηλεδφλ ή κεζνθνξηψλ, θηινηψλ, λπρηηθψλ, πηηδακψλ, ξνκπψλ, λεγθιηδέ, κπνπξλνπδηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα
14.14.2 Καηαζθεπή εζσξνχρσλ, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ

14.14.21 Καηαζθεπή πνπθάκηζσλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα
14.14.22 Καηαζθεπή θαλειαθηψλ, ζιηπ θαη άιισλ ζψβξαθσλ, λπρηηθψλ, πηηδακψλ, κπνπξλνπδηψλ, ξνκπψλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα άλδξεο ή αγφξηα
14.14.23 Καηαζθεπή κπινπδψλ, πνπθάκηζσλ θαη ζεκηδηέ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα

14.14.24

Καηαζθεπή θαλειαθηψλ θάζε είδνπο, ζιηπ, θνκπηλεδφλ θαη κεζνθνξηψλ, θηινηψλ, λπρηηθψλ, πηηδακψλ, λεγθιηδέ, κπνπξλνπδηψλ, ξνκπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ 
είλαη πιεθηά ή θξνζέ, γηα γπλαίθεο θαη θνξίηζηα

14.14.25 Καηαζθεπή ζηεζφδεζκσλ, θνξζέδσλ ρσξίο ειάζκαηα (ιαζηέμ), θνξζέδσλ, ηηξαληψλ, θαιηζνδεηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο, είηε πιεθηψλ ή θξνζέ, είηε φρη
14.14.3 Καηαζθεπή "T-shirt" θαη θαλειαθηψλ θάζε είδνπο, πιεθηψλ ή θξνζέ

14.14.30 Καηαζθεπή "T-shirt" θαη θαλειαθηψλ θάζε είδνπο, πιεθηψλ ή θξνζέ
14.14.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εζσξνχρσλ

14.14.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εζσξνχρσλ
14.19 Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο

14.19.1 Καηαζθεπή βξεθηθψλ ελδπκάησλ, αζιεηηθψλ θαη άιισλ ελδπκάησλ, εμαξηεκάησλ έλδπζεο θαη κεξψλ ηνπο, πιεθηψλ ή θξνζέ
14.19.11 Καηαζθεπή βξεθηθψλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο, πιεθηψλ ή θξνζέ

14.19.11.01 Καηαζθεπή βξεθηθψλ βαπηηζηηθψλ ελδπκάησλ, πιεθηψλ ή θξνζέ
14.19.12 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ ελδπκάησλ, ζηνιψλ ζθη, καγηφ θνιχκβεζεο θαη άιισλ ελδπκάησλ, πιεθηψλ ή θξνζέ

14.19.13

Καηαζθεπή εηδψλ γαληνπνηίαο (θνηλψλ γαληηψλ, γαληηψλ πνπ αθήλνπλ γπκλέο ηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ θαη ησλ γαληηψλ ρσξίο ππνδηαίξεζε δαθηχισλ πνπ έρνπλ ππνδνρή κφλν γηα ηνλ 
αληίρεηξα), πιεθηψλ ή θξνζέ

14.19.19 Καηαζθεπή άιισλ έηνηκσλ εμαξηεκάησλ έλδπζεο θαη κεξψλ ελδπκάησλ ή εμαξηεκάησλ έλδπζεο, πιεθηψλ ή θξνζέ
14.19.2 Καηαζθεπή βξεθηθψλ ελδπκάησλ, άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο, απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ

14.19.21 Καηαζθεπή βξεθηθψλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ
14.19.21.01 Καηαζθεπή βξεθηθψλ βαπηηζηηθψλ ελδπκάησλ, φρη πιεθηψλ ή θξνζέ

14.19.22 Καηαζθεπή θνξκψλ αζιεηηθψλ (πξνπφλεζεο), ζηνιψλ ζθη, καγηφ θνιχκβεζεο· άιισλ ελδπκάησλ απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ

14.19.23

Καηαζθεπή καληηιηψλ θαη καληηιαθηψλ ηζέπεο, ζαιηψλ, εζαξπψλ, βέισλ, γξαβαηψλ, γαληηψλ θαη άιισλ έηνηκσλ εμαξηεκάησλ έλδπζεο· κεξψλ ελδπκάησλ ή εμαξηεκάησλ έλδπζεο απφ 
πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ, π.δ.θ.α.

14.19.23.01 Καηαζθεπή γξαβαηψλ
14.19.23.02 Καηαζθεπή καληηιηψλ (ξηλνκάθηξσλ) θαη παξφκνησλ εηδψλ
14.19.23.03 Καηαζθεπή καληηιηψλ θεθαιήο (πνιπηειείαο ή φρη) θαη παξφκνησλ εηδψλ

14.19.3 Καηαζθεπή δεξκάηηλσλ εμαξηεκάησλ έλδπζεο· ελδπκάησλ απφ πίιεκα (ηζφρα) ή κε πθαζκέλα πθάζκαηα· ελδπκάησλ απφ επηρξηζκέλεο πθαληηθέο χιεο
14.19.31 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ έλδπζεο απφ δέξκα ή αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα, εθηφο απφ ηα αζιεηηθά γάληηα

14.19.31.01 Καηαζθεπή δσλψλ, γαληηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ δέξκα ή απφ άιιε χιε
14.19.32 Καηαζθεπή ελδπκάησλ απφ πίιεκα (ηζφρα) ή κε πθαζκέλα πθάζκαηα, ελδπκάησλ απφ πθαληηθέο χιεο εκπνηηζκέλεο ή επηρξηζκέλεο

14.19.4 Καηαζθεπή θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιήο

14.19.41

Καηαζθεπή ηχπσλ θαπέισλ, θχξησλ κεξψλ θαπέισλ θαη θνπθνχισλ απφ πίιεκα (ηζφρα) · δίζθσλ θαη θπιίλδξσλ γηα θαπέια απφ πίιεκα· παηξφλ γηα θαπέια, πιεγκέλσλ ή 
θαηαζθεπαζκέλσλ κε ζπλαξκνιφγεζε ηαηληψλ, απφ θάζε χιε

14.19.42

Καηαζθεπή θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιήο απφ πίιεκα (ηζφρα) ή πιεγκέλσλ ή θαηαζθεπαζκέλσλ κε ζπλαξκνιφγεζε ηαηληψλ, απφ θάζε χιε, πιεθηψλ ή θξνζέ ή απφ δαληέια ή 
άιιε πθαληηθή χιε, ζε ηφπηα· δηρηπψλ θαη θηιέδσλ, γηα ηα καιιηά

14.19.42.01 Καηαζθεπή γπλαηθείσλ θαπέισλ

14.19.43

Καηαζθεπή άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιήο εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιήο απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ, θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο θαη θαιπκκάησλ θεθαιήο απφ ακίαλην· ηαηληψλ 
εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο, εζσηεξηθψλ επελδχζεσλ (θνδξψλ), θαιπκκάησλ, ζθειεηψλ, γείζσλ θαη ππνζηάγσλσλ, γηα ηελ πηινπνηία

14.19.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο
14.19.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο

14.2 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ
14.20 Καηαζθεπή γνχληλσλ εηδψλ

14.20.1 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εμαξηεκάησλ έλδπζεο θαη άιισλ εηδψλ απφ γνπλφδεξκα (εθηφο ησλ θαιπκκάησλ θεθαιήο)
14.20.10 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, εμαξηεκάησλ έλδπζεο θαη άιισλ εηδψλ απφ γνπλφδεξκα (εθηφο ησλ θαιπκκάησλ θεθαιήο)

14.20.10.01 Καηαζθεπή ελδπκάησλ απφ γνχλα, απνθιεηζηηθά πξνο εμαγσγή
14.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γνχληλσλ εηδψλ

14.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γνχληλσλ εηδψλ
14.20.99.01 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη ζπξξαθήο γνπλαξηθψλ απφ απνθφκκαηα ή νιφθιεξα δέξκαηα, γηα ινγαξηαζκφ επηηεδεπκαηηψλ εζσηεξηθνχ
14.20.99.02 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη ζπξξαθήο γνπλαξηθψλ απφ απνθφκκαηα ή νιφθιεξα δέξκαηα, γηα ινγαξηαζκφ επηηεδεπκαηηψλ εμσηεξηθνχ
14.20.99.03 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη ζπξξαθήο γνπλαξηθψλ απφ απνθφκκαηα ή νιφθιεξα δέξκαηα, γηα ινγαξηαζκφ κε επηηεδεπκαηηψλ

14.3 Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ
14.31 Καηαζθεπή εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ
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14.31.1 Καηαζθεπή θνιάλ, θαιζφλ, καθξηψλ θαη θνληψλ θαιηζψλ θαη άιισλ εηδψλ θαιηζνπνηίαο, πιεθηψλ ή θξνζέ
14.31.10 Καηαζθεπή θνιάλ, θαιζφλ, καθξηψλ θαη θνληψλ θαιηζψλ θαη άιισλ εηδψλ θαιηζνπνηίαο, πιεθηψλ ή θξνζέ

14.31.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ θαιηζνπνηίαο πιεθηψλ ή θξνζέ
14.31.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ θαιηζνπνηίαο πιεθηψλ ή θξνζέ

14.39 Καηαζθεπή άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ
14.39.1 Καηαζθεπή θαλειψλ δέξζετ, πνπιφβεξ, δαθεηψλ, γηιέθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ

14.39.10 Καηαζθεπή θαλειψλ δέξζετ, πνπιφβεξ, δαθεηψλ, γηιέθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ
14.39.10.01 Καηαζθεπή θαλειψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ θάζε χιε

14.39.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ
14.39.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πιεθηψλ εηδψλ θαη εηδψλ πιέμεο θξνζέ

15 Βηνκεραλία δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ

15.1

Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο· θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο· θαηεξγαζία 
θαη βαθή γνπλαξηθψλ

15.11 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο· θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ
15.11.1 Καηεξγαζία θαη δέςε γνπλνδέξκαηνο

15.11.10 Καηεξγαζία θαη δέςε γνπλνδέξκαηνο
15.11.2 Καηεξγαζία δέξκαηνο αηγάγξνπ (ζακνπά)· δεξκάησλ επηζκαιησκέλσλ (ινπζηξηληψλ) ή επηζηξσκέλσλ· δεξκάησλ επηκεηαιισκέλσλ

15.11.21 Καηεξγαζία δέξκαηνο αηγάγξνπ (ζακνπά)
15.11.22 Καηεξγαζία δεξκάησλ επηζκαιησκέλσλ (ινπζηξηληψλ) ή επηζηξσκέλσλ· δεξκάησλ επηκεηαιισκέλσλ

15.11.3 Καηεξγαζία δεξκάησλ, βννεηδψλ ή ηππνεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ
15.11.31 Καηεξγαζία δεξκάησλ βννεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ, νιφθιεξσλ
15.11.32 Καηεξγαζία δεξκάησλ βννεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ, ηεκαρηζκέλσλ (φρη νιφθιεξσλ)
15.11.33 Καηεξγαζία δεξκάησλ ηππνεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ

15.11.4 Καηεξγαζία δεξκάησλ αηγνπξνβάησλ ή ρνηξνεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ
15.11.41 Καηεξγαζία δεξκάησλ πξνβαηνεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ
15.11.42 Καηεξγαζία δεξκάησλ αηγνεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ
15.11.43 Καηεξγαζία δεξκάησλ ρνηξνεηδψλ, απνηξηρσκέλσλ

15.11.5 Καηεξγαζία δεξκάησλ άιισλ δψσλ· αλαζρεκαηηζκέλσλ δεξκάησλ κε βάζε ην δέξκα
15.11.51 Καηεξγαζία δεξκάησλ άιισλ δψσλ, απνηξηρσκέλσλ
15.11.52 Καηεξγαζία δέξκαηνο αλαζρεκαηηζκέλνπ, κε βάζε ην δέξκα ή ηηο ίλεο ηνπ δέξκαηνο

15.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δεςαζκέλνπ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο· θαηεξγαζκέλσλ θαη βακκέλσλ γνπλψλ
15.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο δεςαζκέλνπ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο· θαηεξγαζκέλσλ θαη βακκέλσλ γνπλψλ

15.12 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο
15.12.1 Καηαζθεπή εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο· απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ

15.12.11 Καηαζθεπή εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο γηα θάζε δψν, απφ θάζε πιηθφ
15.12.11.01 Καηαζθεπή εηδψλ ζαγήο θαη παξφκνησλ εηδψλ
15.12.11.02 Καηαζθεπή εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο

15.12.12

Καηαζθεπή απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ δέξκα, αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα, πιαζηηθά θχιια, πθαληηθέο χιεο, βνπιθαληζκέλε ίλα ή ραξηφλη· ζπλφισλ εηδψλ ηαμηδηνχ κε 
είδε γηα ηελ αηνκηθή πεξηπνίεζε, ην ξάςηκν, ην θαζάξηζκα ησλ ππνδεκάησλ θαη ελδπκάησλ

15.12.12.01 Καηαζθεπή ηζαληψλ γηα ςψληα θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ
15.12.13 Καηαζθεπή ινπξηψλ, ινπξαθηψλ θαη αιπζίδσλ ξνινγηψλ (πιελ ησλ κεηαιιηθψλ) θαη κεξψλ ηνπο

15.12.19

Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ δέξκα ή αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεραλήκαηα ή άιιεο κεραληθέο ζπζθεπέο ή γηα άιιεο ηερληθέο 
ρξήζεηο) π.δ.θ.α.

15.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο, απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
15.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο, απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

15.2 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ
15.20 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ

15.20.1 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ εθηφο ησλ αζιεηηθψλ, ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ ππνδεκάησλ

15.20.11

Καηαζθεπή αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ εθηφο απφ ηα ππνδήκαηα πνπ θέξνπλ, ζην κπξνζηηλφ κέξνο, πξνζηαηεπηηθφ 
θάιπκκα ησλ δαθηχισλ απφ κέηαιιν

15.20.12 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ, εθηφο απφ ηα αδηάβξνρα ή αζιεηηθά ππνδήκαηα

15.20.13

Καηαζθεπή ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ δέξκα, εθηφο ησλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ, ππνδεκάησλ πνπ θέξνπλ, ζην κπξνζηηλφ κέξνο, πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ησλ δαθηχισλ απφ 
κέηαιιν θαη δηαθφξσλ εηδηθψλ ππνδεκάησλ

15.20.14 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ πθαληηθά πιηθά, εθηφο ησλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ
15.20.2 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ

15.20.21 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ αληηζθαίξηζεο (ηέληο), θαιαζνζθαίξηζεο, γπκλαζηηθήο, πξνπφλεζεο θαη παξφκνησλ ππνδεκάησλ
15.20.29 Καηαζθεπή άιισλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ, εθηφο ππνδεκάησλ ηνπ ζθη θαη κπνηψλ ηνπ παηηλάδ

15.20.3 Καηαζθεπή πξνζηαηεπηηθψλ θαη άιισλ ππνδεκάησλ π.δ.θ.α.
15.20.31 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ πνπ θέξνπλ, ζην κπξνζηηλφ κέξνο, πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ησλ δαθηχισλ απφ κέηαιιν
15.20.32 Καηαζθεπή μχιηλσλ ππνδεκάησλ, δηαθφξσλ εηδηθψλ ππνδεκάησλ θαη άιισλ ππνδεκάησλ π.δ.θ.α.

15.20.32.01 Καηαζθεπή παληνθιψλ, ζαλδαιηψλ θιπ
15.20.32.02 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ, εθηφο ησλ αζιεηηθψλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ππνδεκάησλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί άλσ ησλ 12 εξγαηψλ
15.20.32.03 Καηαζθεπή ππνδεκάησλ, εθηφο ησλ αζιεηηθψλ θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ππνδεκάησλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη 12 εξγάηεο

15.20.4

Καηαζθεπή κεξψλ ππνδεκάησλ απφ δέξκα· εζσηεξηθψλ θηλεηψλ πεικάησλ, ππνθηέξλησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· γθεηψλ, πεξηβιεκάησλ ηεο θλήκεο θαη παξφκνησλ 
εηδψλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο

15.20.40

Καηαζθεπή κεξψλ ππνδεκάησλ απφ δέξκα· εζσηεξηθψλ θηλεηψλ πεικάησλ, ππνθηέξλησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· γθεηψλ, πεξηβιεκάησλ ηεο θλήκεο θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη ησλ κεξψλ 
ηνπο

15.20.40.01 Καηαζθεπή εηδψλ ππνδεκαηνπνηίαο
15.20.40.02 Καηαζθεπή ζνιψλ ππνδεκάησλ
15.20.40.03 Καηαζθεπή ηαθνπληψλ απφ θάζε χιε, εθηφο μχιηλσλ
15.20.40.04 Καηαζθεπή θνληηψλ ππνδεκαηνπνηίαο, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί άλσ ησλ δχν εξγαηψλ
15.20.40.05 Καηαζθεπή θνληηψλ ππνδεκαηνπνηίαο, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη δχν εξγάηεο

15.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ππνδεκάησλ
15.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ππνδεκάησλ
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Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια· θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 
ζπαξηνπιεθηηθήο

16.1 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ
16.10 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ

16.10.1

Παξαγσγή μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κε πάρνο > 6 mm · ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή 
ηξνρηνδξφκσλ απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία

16.10.10

Παξαγσγή μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κε πάρνο > 6 mm · ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ κε 
εκπνηηζκέλε μπιεία

16.10.10.01 Παξαγσγή μπιείαο πξηνληζκέλεο κε κεραληθή δχλακε
16.10.2 Παξαγσγή μπιείαο ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο· μπιφκαιινπ· μπιάιεπξνπ· μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα

16.10.21

Παξαγσγή μπιείαο, ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζαλίδεο θαη ηα περάθηα γηα παξθέηα, κε ζπλαξκνινγεκέλα 
θαη νη πήρεηο απφ απιφ μχιν ή κε γιπθέο γηα πιαίζηα θαη θαινχπηα

16.10.22 Παξαγσγή μπιφκαιινπ (άρπξνπ μχινπ)· μπιάιεπξνπ
16.10.23 Παξαγσγή μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα

16.10.3 Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο μπιείαο· ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μχιν, εκπνηηζκέλεο ή θαηά άιιν ηξφπν επεμεξγαζκέλεο
16.10.31 Παξαγσγή μπιείαο ζε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμεξγαζκέλεο κε ρξψκα, βαθή, θξεφδσην ή άιια ζπληεξεηηθά
16.10.32 Παξαγσγή ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μχιν, εκπνηηζκέλσλ
16.10.39 Παξαγσγή άιιεο αθαηέξγαζηεο μπιείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρηζηψλ ζηχισλ θαη παζζάισλ

16.10.9

Τπεξεζίεο μήξαλζεο, εκπνηηζκνχ ή ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαη 
πιαληζκέλεο

16.10.91 Τπεξεζίεο μήξαλζεο, εκπνηηζκνχ ή ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ μχινπ
16.10.91.01 Τπεξεζίεο απνμήξαλζεο μχινπ

16.10.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαη πιαληζκέλεο

16.2 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο
16.21 Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα-πιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην μχιν

16.21.1

Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα πιαθέ), επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακά) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο· κνξηνζαλίδσλ θαη παξφκνησλ ζαλίδσλ απφ 
μχιν ή άιια μπιψδε πιηθά

16.21.11 Καηαζθεπή αληηθνιιεηψλ (θφληξα πιαθέ), επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακά) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο, απφ κπακπνχ
16.21.12 Καηαζθεπή άιισλ αληηθνιιεηψλ, επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακά) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο
16.21.13 Καηαζθεπή κνξηνζαλίδσλ θαη παξφκνησλ ζαλίδσλ απφ μχιν ή άιια μπιψδε πιηθά
16.21.14 Καηαζθεπή πιαθψλ-δηαθξαγκάησλ απφ ίλεο μχινπ ή άιιεο μπιψδεηο χιεο

16.21.2 Καηαζθεπή επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ- θχιισλ γηα αληηθνιιεηά· ζπκππθλσκέλεο μπιείαο
16.21.21 Καηαζθεπή επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ θαη θχιισλ γηα αληηθνιιεηά θαη άιιεο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, πάρνπο <= 6mm
16.21.22 Καηαζθεπή ζπκππθλσκέλεο μπιείαο, ζε θχβνπο, πιάθεο, ηαηλίεο ή είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο

13



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

16.21.9

Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) γηα θχιια θαη ζαλίδεο· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ θαη 
ζαλίδσλ κε βάζε ην μχιν

16.21.91 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) γηα θχιια θαη ζαλίδεο
16.21.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ θαη ζαλίδσλ κε βάζε ην μχιν

16.22 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ
16.22.1 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ ζαλίδσλ δαπέδσλ παξθέ

16.22.10 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ ζαλίδσλ δαπέδσλ παξθέ
16.22.10.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ παξθέησλ
16.22.10.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ παησκάησλ

16.22.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ
16.22.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ

16.23 Καηαζθεπή άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο
16.23.1 Καηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο (εθηφο απφ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα), απφ μχιν

16.23.11 Καηαζθεπή παξάζπξσλ, κπαιθνλφπνξησλ θαη πιαηζίσλ ηνπο, πνξηψλ θαη θαζψλ θαη θαησθιίσλ γηα πφξηεο, απφ μχιν
16.23.11.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ θνπθσκάησλ γεληθά

16.23.12 Καηαζθεπή θαινππηψλ γηα νηθνδνκηθφ ζθπξφδεκα, ζαληδηψλ πεηζψκαηνο, απφ μχιν
16.23.19 Καηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο, απφ μχιν, π.δ.θ.α.

16.23.2 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ θηηξίσλ
16.23.20 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ θηηξίσλ

16.23.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ ηερλνπξγεκάησλ ρνλδξνμπινπξγηθήο θαη ιεπηνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο
16.23.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ ηερλνπξγεκάησλ ρνλδξνμπινπξγηθήο θαη ιεπηνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο

16.24 Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
16.24.1 Καηαζθεπή μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβψηησλ

16.24.11 Καηαζθεπή πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο πιηθψλ (παιεηψλ), θηβσηηνεηδψλ πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο θαη άιισλ ζαλίδσλ κεηαθνξάο θνξηίσλ, απφ μχιν
16.24.12 Καηαζθεπή βαξειηψλ θαη πξντφλησλ βαξεινπνηίαο, απφ μχιν

16.24.12.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ βαξειηψλ
16.24.13 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κεξψλ ηνπο

16.24.13.01 Καηαζθεπή θνπηηψλ απφ ιεπηφ μχιν
16.24.13.02 Καηαζθεπή θπςειψλ

16.24.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
16.24.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβψηησλ

16.29 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν· θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο
16.29.1 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν

16.29.11

Καηαζθεπή εξγαιείσλ, ζηειερψλ εξγαιείσλ, ιαβψλ εξγαιείσλ, ζηειερψλ θαη ιαβψλ γηα ζθνχπεο ή βνχξηζεο, ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή πηπψλ, θαιαπνδηψλ γηα κπφηεο ή παπνχηζηα, 
απφ μχιν

16.29.11.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ θαιαπνδηψλ θαη ηαθνπληψλ
16.29.11.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ πθαληηθψλ ρηεληψλ

16.29.12 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ, απφ μχιν

16.29.13 Καηαζθεπή μχιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο μχιηλεο δηαθφζκεζεο επίπισλ, ζεθψλ γηα θνζκήκαηα ή καραηξνπίξνπλα, αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ, απφ μχιν
16.29.13.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ ςεθηδσηψλ

16.29.14 Καηαζθεπή μχιηλσλ θνξληδψλ γηα πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο, θαζξέπηεο ή παξφκνηα αληηθείκελα, θαη άιισλ εηδψλ απφ μχιν
16.29.14.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ θνξληδψλ
16.29.14.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ θνπξηηλφβεξγσλ
16.29.14.03 Καηαζθεπή μχιηλσλ κηθξναληηθεηκέλσλ
16.29.14.04 Καηαζθεπή μχιηλσλ ζθαιψλ
16.29.14.05 Καηαζθεπή νδνληνγιπθίδσλ
16.29.14.06 Καηαζθεπή θεξέηξσλ

16.29.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ, άρπξν ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο· εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο

16.29.21

Καηαζθεπή θπζηθνχ θειινχ, πνπ ηνπ έρεη αθαηξεζεί ε εμσηεξηθή θξνχζηα ή ρνλδξηθά ηεηξαγσληζκέλνπ ή ζε θχβνπο, πιάθεο, θχιια ή ηαηλίεο· θειινχ ζε ζξαχζκαηα, θφθθνπο ή ζθφλε· 
ππνιεηκκάησλ θειινχ

16.29.22 Καηαζθεπή αληηθεηκέλσλ απφ θπζηθφ θειιφ
16.29.22.01 Καηαζθεπή πσκάησλ απφ θειιφ

16.29.23 Καηαζθεπή θχβσλ, πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, πιαθαθηψλ θάζε ζρήκαηνο, ζπκπαγψλ θπιίλδξσλ, απφ ζπζζσκαησκέλν θειιφ
16.29.24 Καηαζθεπή ζπζζσκαησκέλνπ θειινχ· εηδψλ απφ ζπζζσκαησκέλν θειιφ π.δ.θ.α.
16.29.25 Καηαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ απφ άρπξν, ζπάξην ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο· εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο

16.29.25.01 Καηαζθεπή θνθηληψλ θαη ςαζψλ
16.29.25.02 Καηαζθεπή πιεθηψλ εηδψλ, εθηφο απφ έπηπια

17 Φαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ
17.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ· θαηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.11 Παξαγσγή ραξηνπνιηνχ
17.11.1 Παξαγσγή ραξηνπνιηψλ απφ μχιν ή άιιεο ηλψδεηο θαη θπηηαξηληθέο χιεο

17.11.11 Παξαγσγή ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, γηα δηάιπζε
17.11.12 Παξαγσγή ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, ζφδαο ή ζεηηθνχ άιαηνο, εθηφο απφ πνιηφ γηα δηάιπζε
17.11.13 Παξαγσγή ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, ζεηψδνπο άιαηνο, εθηφο απφ πνιηφ γηα δηάιπζε
17.11.14 Παξαγσγή κεραληθνχ μπινπνιηνχ· εκηρεκηθνχ μπινπνιηνχ· πνιηψλ απφ ηλψδεηο θπηηαξηληθέο χιεο, εθηφο απφ μχιν

17.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ
17.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ

17.12 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
17.12.1 Καηαζθεπή δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ, ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνχ θαη άιινπ κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ ή ραξηνληνχ γηα γξαθηθή ρξήζε

17.12.11 Καηαζθεπή δεκνζηνγξαθηθνχ ραξηηνχ ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια
17.12.12 Καηαζθεπή ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.12.13 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα θσηνεπαίζζεην, ζεξκνεπαίζζεην ή ειεθηξνεπαίζζεην ραξηί· ραξηηνχ απνηππσηηθήο βάζεο· βάζεο ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο
17.12.14 Καηαζθεπή άιινπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ γηα γξαθηθή ρξήζε

17.12.2

Καηαζθεπή πιηθνχ ραξηνπνηίαο γηα ραξηί πγείαο ή ραξηί θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ραξηνπεηζεηψλ θάζε είδνπο, ραξηνβάκβαθα θαη επίπεδσλ επηθαλεηψλ απφ ίλεο 
θπηηαξίλεο

17.12.20 Καηαζθεπή πιηθνχ ραξηνπνηίαο γηα ραξηί πγείαο ή ραξηί θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ραξηνπεηζεηψλ θάζε είδνπο, ραξηνβάκβαθα θαη επίπεδσλ επηθαλεηψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο
17.12.3 Καηαζθεπή ραξηνληνχ γηα θηβψηηα

17.12.31 Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο (kraftliner), κε ιεπθαζκέλνπ, κε επηρξηζκέλνπ
17.12.32 Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο ηνπ ηχπνπ white top kraftliner· επηρξηζκέλνπ ρνλδξνχ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο (kraftliner)
17.12.33 Καηαζθεπή εκηρεκηθνχ απιαθσηνχ ραξηηνχ
17.12.34 Καηαζθεπή αλαθπθισκέλνπ απιαθσηνχ ραξηηνχ θαη άιινπ απιαθσηνχ ραξηηνχ
17.12.35 Καηαζθεπή πνιχπηπρνπ ραξηηνχ testliner (αλαθπθισκέλσλ ηλψλ)

17.12.4 Καηαζθεπή κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ
17.12.41 Καηαζθεπή κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ θξαθη · ραξηηνχ θξαθη γηα ζάθνπο, ηχπνπ παπηέ γθνθξέ ή θπκαηνεηδνχο

17.12.42 Καηαζθεπή ραξηηνχ ζεησκέλνπ ζπζθεπαζίαο θαη άιινπ κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ (άιινπ απφ εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθή, ηελ εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο)
17.12.43 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ γηα δηεζήζεηο· πηιεκαηνεηδνχο (ηζφρηλνπ) ραξηηνχ
17.12.44 Καηαζθεπή ηζηγαξφραξηνπ, πνπ δελ έρεη θνπεί ζηηο θαλνληθέο δηαζηάζεηο ή ζε κνξθή θπιιαδίσλ ή ζσιήλσλ

17.12.5 Καηαζθεπή κε επηρξηζκέλνπ ραξηνληνχ (άιινπ απφ εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθή, ηελ εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο)
17.12.51 Καηαζθεπή κε επηρξηζκέλνπ, εζσηεξηθνχ γθξίδνπ ραξηνληνχ
17.12.59 Καηαζθεπή άιινπ κε επηρξηζκέλνπ ραξηνληνχ

17.12.6

Καηαζθεπή πεξγακελνεηδνχο ραξηηνχ, αδηάβξνρνπ ραξηηνχ (ιαδφραξηνπ), δηαθαλνχο ραξηηνχ αληηγξαθήο θαη ραξηηνχ γθιαζέ θαη άιισλ ζηηιπλψλ δηαθαλψλ ή 
εκηδηαθαλψλ ραξηηψλ

17.12.60 Καηαζθεπή πεξγακελνεηδνχο ραξηηνχ, αδηάβξνρνπ ραξηηνχ (ιαδφραξηνπ), δηαθαλνχο ραξηηνχ αληηγξαθήο θαη ραξηηνχ γθιαζέ θαη άιισλ ζηηιπλψλ δηαθαλψλ ή εκηδηαθαλψλ ραξηηψλ
17.12.7 Καηαζθεπή επεμεξγαζκέλνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.12.71 Καηαζθεπή ζχλζεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ κε επηρξηζκέλνπ επηθαλεηαθά ή εκπνηηζκέλνπ
17.12.72 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ ηχπνπ παπηέ γθνθξέ θπκαηνεηδνχο, αλάγιπθνπ ή δηάηξεηνπ π.δ.θ.α.
17.12.73 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιιεο γξαθηθέο ηέρλεο, επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.12.74 Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ θξαθη (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιιεο γξαθηθέο ηέρλεο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.12.75 Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηνληνχ θξαθη (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή ζε άιιεο γξαθηθέο ηέρλεο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

17.12.76 Καηαζθεπή απνηππσηηθνχ ραξηηνχ (θαξκπφλ), απηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη άιισλ ραξηηψλ γηα αληηγξαθή ή κεηαθνξά θεηκέλσλ, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια, πιάηνπο > 36 cm

17.12.77 Καηαζθεπή ραξηηνχ, ραξηνληνχ, ραξηνβάκβαθα θαη ξνιψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο, επηρξηζκέλσλ, εκπνηηζκέλσλ, επελδπκέλσλ, κε έγρξσκε ή ηππσκέλε επηθάλεηα, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια

14



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

17.12.77.01 Καηαζθεπή παξαθηλφραξηνπ θαη γνκκαξηζκέλνπ ραξηηνχ
17.12.77.02 Καηαζθεπή ραξηηνχ θαηάιιεινπ γηα κνλσηηθφ πιηθφ

17.12.78

Καηαζθεπή ρνλδξνχ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο 
νπζίεο

17.12.79 Καηαζθεπή άιινπ ραξηνληνχ (εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο), επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο
17.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

17.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
17.21 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβψηησλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη

17.21.1 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
17.21.11 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ ζε θπιίλδξνπο ή θχιια
17.21.12 Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ηζαληψλ απφ ραξηί

17.21.12.01 Καηαζθεπή αιεπξφζαθσλ απφ ραξηί
17.21.13 Καηαζθεπή ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θηβσηίσλ, απφ θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη
17.21.14 Καηαζθεπή πηπζζφκελσλ ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θηβσηίσλ απφ κε θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη

17.21.14.01 Καηαζθεπή πηπζζφκελσλ θηβψηησλ απφ ραξηφλη
17.21.14.02 Καηαζθεπή άιισλ θνπηηψλ απφ ραξηί ή ραξηφλη

17.21.15 Καηαζθεπή θνπηηψλ ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ, επηζηνινζεθψλ, θνπηηψλ αξρεηνζέηεζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία, θαηαζηήκαηα θιπ απφ ραξηί
17.21.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη

17.21.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
17.22 Καηαζθεπή ράξηηλσλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ ηνπαιέηαο

17.22.1 Καηαζθεπή ραξηηνχ νηθηαθήο ρξήζεο θαη ραξηηνχ πγείαο θαη πξντφλησλ απφ ραξηί

17.22.11

Καηαζθεπή ραξηηνχ πγείαο, ραξηνκάληηισλ, καληηιηψλ θαη πεηζεηψλ θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ απφ ραξηνπνιηφ, ραξηί, ραξηνβάκβαθα ή επίπεδεο 
επηθάλεηεο ηλψλ θπηηαξίλεο

17.22.12

Καηαζθεπή πεηζεηψλ (ζεξβηεηψλ) θαη ηακπφλ πγείαο, απνξξνθεηηθψλ παλψλ γηα βξέθε θαη παξφκνησλ πγεηνλνκηθά εηδψλ, ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο, απφ ραξηνπνιηφ, ραξηί, 
ραξηνβάκβαθα ή επίπεδεο επηθάλεηεο ηλψλ θπηηαξίλεο

17.22.13 Καηαζθεπή δίζθσλ, πηάησλ θάζε είδνπο θαη θιηηδαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ραξηί ή ραξηφλη
17.22.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, πγεηνλνκηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ηνπαιέηαο

17.22.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, πγεηνλνκηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ηνπαιέηαο
17.23 Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθψλ)

17.23.1 Καηαζθεπή εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθψλ)

17.23.11

Καηαζθεπή απνηππσηηθνχ ραξηηνχ (θαξκπφλ), απηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη άιισλ ραξηηψλ γηα αληηγξαθή ή κεηαθνξά θεηκέλσλ· κεκβξαλψλ πνιπγξάθσλ θαη πιαθψλ φθζεη απφ ραξηί· 
ραξηηνχ κε γφκα ή απηνθφιιεηνπ

17.23.12

Καηαζθεπή θαθέισλ, επηζηνιηθψλ δειηαξίσλ, ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ θαη δειηαξίσλ αιιεινγξαθίαο απφ ραξηί ή ραξηφλη· θνπηηψλ, ζεθψλ θαη παξφκνησλ κνξθψλ απφ ραξηί ή ραξηφλη, 
πνπ πεξηέρνπλ ζπιινγή εηδψλ αιιεινγξαθίαο

17.23.12.01 Καηαζθεπή θαθέισλ
17.23.13 Καηαζθεπή βηβιίσλ κεηξψσλ, ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, θιαζέξ, εληχπσλ πξνο ζπκπιήξσζε θαη άιισλ εηδψλ γξαθηθήο χιεο, απφ ραξηί ή ραξηφλη
17.23.14 Καηαζθεπή άιινπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο, ηππσκέλν, αλάγιπθν ή δηάηξεην

17.23.14.01 Τπεξεζίεο γξακκνγξάθεζεο ράξηνπ
17.23.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθψλ)

17.23.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ ραξηνπσιείνπ (ραξηηθψλ)
17.24 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίαο)

17.24.1 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίαο)
17.24.11 Καηαζθεπή ραξηηνχ γηα επελδχζεηο ηνίρσλ (ηαπεηζαξίαο) θαη παξφκνηεο επελδχζεηο ηνίρσλ· δηαθαλψλ δηαθνζκήζεσλ παξάζπξσλ απφ ραξηί
17.24.12 Καηαζθεπή επελδχζεσλ ηνίρσλ απφ πθαληηθέο χιεο

17.24.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο
17.24.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο

17.29 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
17.29.1 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη

17.29.11 Καηαζθεπή εηηθεηψλ απφ ραξηί ή ραξηφλη
17.29.12 Καηαζθεπή δηεζεηηθψλ δεζκψλ, πιαθψλ θαη θχιισλ, απφ ραξηνπνιηφ
17.29.19 Καηαζθεπή ηζηγαξφραξηνπ· καζνπξηψλ, θαξνπιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· δηεζεηηθνχ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ· άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη π.δ.θ.α.

17.29.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
17.29.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη

18 Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ
18.1 Δθηππσηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

18.11 Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ
18.11.1 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ

18.11.10 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ
18.12 Άιιεο εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

18.12.1 Άιιεο ππεξεζίεο εθηχπσζεο
18.12.11 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο γξακκαηφζεκσλ, ραξηφζεκσλ, ηίηισλ, επθπψλ θαξηψλ, επηηαγψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ κε δηαθξηηηθά αζθαιείαο θαη ζπλαθψλ εηδψλ

18.12.11.01 Δθηχπσζε θαξηψλ κε ελζσκαησκέλε καγλεηηθή ηαηλία
18.12.12 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο δηαθεκηζηηθψλ θαηαιφγσλ, θπιιαδίσλ, αθηζψλ θαη άιινπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ
18.12.13 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, πνπ εθδίδνληαη ιηγφηεξν απφ ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα
18.12.14 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο βηβιίσλ, ραξηψλ, πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ θάζε είδνπο, εηθφλσλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ, ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ

18.12.14.01 Καιιηηερληθή εθηχπσζε εληχπσλ (επηζθεπηεξίσλ, πξνζθιήζεσλ γάκσλ θιπ)
18.12.15 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο εηηθεηψλ θαη πηλαθίδσλ
18.12.16 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο απεπζείαο ζε πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν, μχιν θαη πειφ
18.12.19 Άιιεο ππεξεζίεο εθηχπσζεο π.δ.θ.α.

18.12.19.01 Δξγαζίεο εθηχπσζεο κε ρξπζφ
18.12.19.02 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο πθαζκάησλ
18.12.19.03 Τπεξεζίεο κεηαμνηππίαο
18.12.19.04 Τπεξεζίεο ζηακπψκαηνο ή επηθφιιεζεο ραιθνκαλίαο επί ελδπκάησλ

18.13 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο κέζσλ
18.13.1 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο

18.13.10 Τπεξεζίεο πξνεθηχπσζεο
18.13.10.01 Τπεξεζίεο γξαθίζηα ή καθεηίζηα, εθηφο δηαθήκηζεο
18.13.10.02 Τπεξεζίεο νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ
18.13.10.03 Τπεξεζίεο ζηεξενηππίαο
18.13.10.04 Τπεξεζίεο ζηνηρεηνζεζίαο
18.13.10.05 Τπεξεζίεο ζπλδπαζκνχ ηερληθψλ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο γηα ηελ θαηαζθεπή αλαπαξαγψγηκνπ πξντφληνο
18.13.10.06 Τπεξεζίεο θσηνζχλζεζεο
18.13.10.07 Τπεξεζίεο θσηνηζηγθνγξαθίαο θαη αλαπαξαγσγήο θηικ

18.13.2 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ θαη άιισλ εγράξαθησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηππνγξαθία
18.13.20 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ θαη άιισλ εγράξαθησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηππνγξαθία

18.13.20.01 Τπεξεζίεο παξαγσγήο κεηαμνηππηψλ & άιισλ παξεκθεξψλ αγαζψλ
18.13.20.02 Τπεξεζίεο ζηνηρεηνρπηήξηνπ
18.13.20.03 Τπεξεζίεο ρξσκαηνηππνγξαθείνπ ή ιηζνγξαθείνπ

18.13.3 Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε
18.13.30 Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηελ εθηχπσζε

18.13.30.01 Παξαγσγή άιισλ ξεπξνγξαθηθψλ πξντφλησλ, [π.ρ. θχιισλ (δηαθαλεηψλ) νπηζζνπξνβνιέσλ, ζθαξηθεκάησλ, καθεηψλ, νκνησκάησλ, ηνπνγξαθηθψλ ζρεδηαγξακκάησλ]

18.13.30.02 Πξνεηνηκαζία ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. βειηίσζε, επηινγή, δηαζχλδεζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απνζεθεπκέλσλ ζε θνξείο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ), ζπλαθψλ κε ηελ εθηχπσζε
18.13.30.03 Τπεξεζίεο θαζεηίζηα

18.14 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
18.14.1 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

18.14.10 Βηβιηνδεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

18.14.10.01

Άιιεο εξγαζίεο ηειεηψκαηνο εληχπσλ (π.ρ. δίπισζε, θνπή, εθηχπσζε, δηάηξεζε κε πξνδηακνξθσκέλσλ νπψλ, δηαηκεηηθή δηάηξεζε, δηάηξεζε, αλάγιπθε απνηχπσζε, θφιιεζε θαη δηαρσξηζκφο ζε ιεπηά 
θχιια)

18.14.10.02 Δξγαζίεο επαλαδεζίκαηνο εληχπσλ
18.14.10.03 Τπεξεζίεο βηβιηνδεζίαο, δίπισζεο, ζχλζεζεο, ζπξξαθήο, θφιιεζεο, δηαηαμηλφκεζεο, παξαξαθήο, δεζίκαηνο κε απηνθφιιεηε ηαηλία, μαθξίζκαηνο εληχπσλ

18.2 Αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ
18.20 Αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ

18.20.1 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο ερνγξάθεζεο
18.20.10 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο ερνγξάθεζεο

18.20.2 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο βηληενεγγξαθήο

15
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18.20.20 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο βηληενεγγξαθήο
18.20.3 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο ινγηζκηθνχ

18.20.30 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο ινγηζκηθνχ

19 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ
19.1 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θνθνπνίεζεο)

19.10 Παξαγσγή πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο (θνθνπνίεζεο)
19.10.1 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη εκηνπηάλζξαθα απφ ιηζάλζξαθα, ιηγλίηε ή ηχξθε· άλζξαθα απνζηαθηηθνχ θέξαηνο

19.10.10 Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη εκηνπηάλζξαθα απφ ιηζάλζξαθα, ιηγλίηε ή ηχξθε· άλζξαθα απνζηαθηηθνχ θέξαηνο
19.10.2 Παξαγσγή πηζζψλ απφ ιηζάλζξαθα, ιηγλίηε ή ηχξθε· άιισλ νξπθηψλ πηζζψλ

19.10.20 Παξαγσγή πηζζψλ απφ ιηζάλζξαθα, ιηγλίηε ή ηχξθε· άιισλ νξπθηψλ πηζζψλ
19.10.3 Παξαγσγή πίζζαο θαη πηζζάζθαιηνπ

19.10.30 Παξαγσγή πίζζαο θαη πηζζάζθαιηνπ
19.10.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο

19.10.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο

19.2 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ
19.20 Παξαγσγή πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ

19.20.1 Παξαγσγή κπξηθεηψλ, ζθαηξψλ θαη παξφκνησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ
19.20.11 Παξαγσγή κπξηθεηψλ, ζθαηξψλ θαη παξφκνησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ άλζξαθα
19.20.12 Παξαγσγή κπξηθεηψλ, ζθαηξψλ θαη παξφκνησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ ιηγλίηε
19.20.13 Παξαγσγή κπξηθεηψλ, ζθαηξψλ θαη παξφκνησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ηχξθε

19.20.2 Παξαγσγή θαπζίκσλ ειαίσλ θαη αεξίσλ· ιηπαληηθψλ ειαίσλ
19.20.21 Παξαγσγή βελδίλεο απηνθηλήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βελδίλεο αεξνζθαθψλ
19.20.22 Παξαγσγή θαπζίκσλ αεξησζνχκελσλ αεξνζθαθψλ, ηχπνπ βελδίλεο
19.20.23 Παξαγσγή ειαθξψλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ· ειαθξψλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
19.20.24 Παξαγσγή θεξνδίλεο
19.20.25 Παξαγσγή θαπζίκσλ ηχπνπ θεξνδίλεο αεξησζνχκελσλ αεξνζθαθψλ
19.20.26 Παξαγσγή αεξηέιαησλ
19.20.27 Παξαγσγή κέζσλ ειαίσλ πεηξειαίνπ· κέζσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
19.20.28 Παξαγσγή θαπζίκσλ ειαίσλ π.δ.θ.α.
19.20.29 Παξαγσγή ιηπαληηθψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ· βαξέσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.

19.20.3 Παξαγσγή αεξίσλ πεηξειαίνπ θαη άιισλ αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, εθηφο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
19.20.31 Παξαγσγή πξνπάληνπ θαη βνπηάληνπ, πγξνπνηεκέλσλ
19.20.32 Παξαγσγή αηζπιέληνπ, πξνππιέληνπ, βνπηπιέληνπ, βνπηαδηέληνπ θαη άιισλ αεξίσλ πεηξειαίνπ ή αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, εθηφο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ

19.20.4 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ
19.20.41 Παξαγσγή βαδειίλεο· ζθιεξήο παξαθίλεο· πεηξειατθψλ θαη άιισλ νξπθηψλ θεξηψλ
19.20.42 Παξαγσγή νπηάλζξαθα (θνθ) απφ πεηξέιαην· αζθάιηνπ απφ πεηξέιαην θαη άιισλ θαηάινηπσλ ησλ ειαίσλ πεηξειαίνπ

19.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ
19.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ

20 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ

20.1

Παξαγσγή βαζηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ, πιαζηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πιψλ ζε πξσηνγελείο 
κνξθέο

20.11 Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ
20.11.1 Παξαγσγή βηνκεραληθψλ αεξίσλ

20.11.11 Παξαγσγή πδξνγφλνπ, αξγνχ, ζπάλησλ αεξίσλ, άδσηνπ θαη νμπγφλνπ
20.11.11.01 Παξαγσγή κεηγκάησλ βηνκεραληθψλ αεξίσλ
20.11.11.02 Παξαγσγή νμπγφλνπ

20.11.12 Παξαγσγή δηνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αλφξγαλσλ νμπγνλνχρσλ ελψζεσλ κε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ
20.11.13 Παξαγσγή πγξνχ θαη πεπηεζκέλνπ αέξα

20.11.13.01 Τπεξεζίεο πεπηεζκέλνπ αέξα πνπ δηαλέκεηαη κε αγσγνχο
20.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο βηνκεραληθψλ αεξίσλ

20.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο βηνκεραληθψλ αεξίσλ
20.12 Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ

20.12.1 Παξαγσγή νμείδησλ, ππεξνμείδησλ θαη πδξνμείδησλ
20.12.11 Παξαγσγή νμείδηνπ θαη ππεξνμείδηνπ ηνπ ςεπδάξγπξνπ· νμείδησλ ηνπ ηηηάληνπ
20.12.12 Παξαγσγή νμείδησλ θαη πδξνμείδησλ ηνπ ρξσκίνπ, ηνπ καγγάληνπ, ηνπ κνιχβδνπ θαη ηνπ ραιθνχ
20.12.19 Παξαγσγή άιισλ κεηαιιηθψλ νμείδησλ, πδξνμείδησλ θαη ππεξνμείδησλ

20.12.2 Παξαγσγή δεςηθψλ ή βαθηθψλ εθρπιηζκάησλ· ηαλληλψλ θαη ησλ παξάγσγψλ ηνπο· ρξσζηηθψλ πιψλ π.δ.θ.α.

20.12.21

Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ νξγαληθψλ ρξσζηηθψλ πιψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο· νξγαληθψλ ζπλζεηηθψλ πξντφλησλ, ησλ ηχπσλ εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
παξάγνληεο ηφλσζεο ηνπ θζνξηζκνχ ή σο θσηνθφξα· ρξσζηηθψλ ιαθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο

20.12.22 Παξαγσγή δεςηθψλ εθρπιηζκάησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο· ηαλληλψλ θαη ησλ αιάησλ, αηζέξσλ, εζηέξσλ θαη άιισλ παξαγψγσλ ηνπο· ρξσζηηθψλ πιψλ θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο

20.12.23 Παξαγσγή δεςηθψλ ζπλζεηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ· δεςηθψλ αλφξγαλσλ πξντφλησλ· δεςηθψλ παξαζθεπαζκάησλ· ελδπκαηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πξνεξγαζία ηεο δέςεο
20.12.24 Παξαγσγή ρξσζηηθψλ πιψλ π.δ.θ.α.· αλφξγαλσλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θσηνθφξα

20.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ρξσκάησλ θαη ρξσζηηθψλ πιψλ
20.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ρξσκάησλ θαη ρξσζηηθψλ πιψλ

20.13 Παξαγσγή άιισλ αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ
20.13.1 Παξαγσγή εκπινπηηζκέλνπ νπξάληνπ θαη πινπηψληνπ· εμαληιεκέλνπ νπξάληνπ θαη ζφξηνπ· άιισλ ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ

20.13.11 Παξαγσγή εκπινπηηζκέλνπ νπξάληνπ θαη πινπηψληνπ θαη ησλ ελψζεσλ ηνπο
20.13.12 Παξαγσγή εμαληιεκέλνπ νπξάληνπ θαη ζφξηνπ θαη ησλ ελψζεσλ ηνπο

20.13.13

Παξαγσγή άιισλ ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ, ηζφηνπσλ θαη ελψζεσλ ηνπο· θξακάησλ, δηαζπνξψλ, θεξακηθψλ πξντφλησλ θαη κεηγκάησλ πνπ πεξηέρνπλ απηά ηα ζηνηρεία, ηζφηνπσλ ή 
ελψζεσλ

20.13.14 Παξαγσγή θαπζίκσλ ζηνηρείσλ (θαζεηψλ), πνπ δελ έρνπλ αθηηλνβνιεζεί, γηα ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο
20.13.2 Παξαγσγή ρεκηθψλ ζηνηρείσλ π.δ.θ.α.· αλφξγαλσλ νμέσλ θαη ελψζεσλ

20.13.21 Παξαγσγή κεηαιινεηδψλ
20.13.22 Παξαγσγή αινγνλσκέλσλ ή ζεηνχρσλ ελψζεσλ ησλ κε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ
20.13.23 Παξαγσγή κεηάιισλ αιθαιίσλ ή αιθαιηθψλ γαηψλ· κεηάιισλ ζπαλίσλ γαηψλ, ζθάλδηνπ θαη χηηξηνπ· πδξάξγπξνπ
20.13.24 Παξαγσγή πδξνριψξηνπ· δηζεηηθνχ νμέσο· δηθσζθνξηθνχ πεληνμείδηνπ· άιισλ αλφξγαλσλ νμέσλ· δηνμείδηνπ ηνπ ππξίηηνπ θαη ηνπ ζείνπ
20.13.25 Παξαγσγή νμείδησλ, πδξνμείδησλ θαη ππεξνμείδησλ· πδξαδίλεο θαη πδξνμπιακίλεο θαη αλφξγαλσλ αιάησλ ηνπο

20.13.3 Παξαγσγή αινγνλσκέλσλ κεηάιισλ· ππνρισξησδψλ, ρισξηθψλ θαη ππεξρισξηθψλ
20.13.31 Παξαγσγή αινγνλσκέλσλ κεηάιισλ
20.13.32 Παξαγσγή ππνρισξησδψλ, ρισξηθψλ θαη ππεξρισξηθψλ

20.13.4 Παξαγσγή ζνπιθηδίσλ, ζεηηθψλ αιάησλ· ληηξηθψλ, θσζθνξηθψλ θαη αλζξαθηθψλ αιάησλ
20.13.41 Παξαγσγή ζνπιθηδίσλ, ζεησδψλ θαη ζεηηθψλ αιάησλ
20.13.42 Παξαγσγή θσζθηληθψλ, θσζθνληθψλ, θσζθνξηθψλ, πνιπθσζθνξηθψλ αιάησλ θαη ληηξηθψλ αιάησλ (εθηφο ηνπ θάιηνπ)
20.13.43 Παξαγσγή αλζξαθηθψλ αιάησλ

20.13.5 Παξαγσγή αιάησλ άιισλ κεηάιισλ
20.13.51 Παξαγσγή αιάησλ νμνκεηαιιηθψλ ή ππεξνμνκεηαιιηθψλ νμέσλ· θνιινεηδψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ
20.13.52 Παξαγσγή αλφξγαλσλ ελψζεσλ π.δ.θ.α., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απνζηαγκέλνπ λεξνχ· ακαιγακάησλ, εθηφο ησλ ακαιγακάησλ ησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ

20.13.6 Παξαγσγή άιισλ βαζηθψλ αλφξγαλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ
20.13.61 Παξαγσγή ηζφηνπσλ π.δ.θ.α. θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαξέσο χδαηνο)

20.13.62

Παξαγσγή θπαλίδησλ, νμείδησλ ησλ θπαλίδησλ θαη ζχκπινθσλ θπαλίδησλ· θξνηηθψλ, θπαληθψλ θαη ζεηνθπαληθψλ αιάησλ· ππξηηηθψλ αιάησλ· βνξηθψλ αιάησλ· ππεξβνξηθψλ αιάησλ· 
άιισλ αιάησλ αλφξγαλσλ νμέσλ ή ππεξνμέσλ

20.13.63 Παξαγσγή ππεξνμείδηνπ ηνπ πδξνγφλνπ
20.13.64 Παξαγσγή θσζθηδίσλ, θαξβηδίσλ, πδξηδίσλ, ληηξηδίσλ, αδσηηδίσλ, ππξηηηδίσλ θαη βνξηδίσλ
20.13.65 Παξαγσγή ελψζεσλ κεηάιισλ ζπάλησλ γαηψλ, χηηξηνπ ή ζθάλδηνπ
20.13.66 Παξαγσγή ζείνπ, κε εμαίξεζε απηνχ πνπ παξάγεηαη κε εμάρλσζε, κε θαηαθξήκληζε, θαζψο θαη ηνπ θνιινεηδνχο
20.13.67 Παξαγσγή θξπγκέλσλ ζηδεξνππξηηψλ
20.13.68 Παξαγσγή πηεδνειεθηξηθνχ ραιαδία· άιισλ ζπλζεηηθψλ ή αλαζρεκαηηζκέλσλ πνιχηηκσλ ή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, αθαηέξγαζησλ

20.13.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ βαζηθψλ αλφξγαλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ
20.13.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ βαζηθψλ αλφξγαλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ

20.14 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ
20.14.1 Παξαγσγή πδξνγνλαλζξάθσλ θαη παξαγψγσλ ηνπο

20.14.11 Παξαγσγή άθπθισλ πδξνγνλαλζξάθσλ
20.14.12 Παξαγσγή θπθιηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ
20.14.13 Παξαγσγή ρισξησκέλσλ παξάγσγσλ άθπθισλ πδξνγνλαλζξάθσλ
20.14.14 Παξαγσγή ζνπιθνλσκέλσλ, ληηξσκέλσλ ή ληηξηδσκέλσλ παξάγσγσλ πδξνγνλαλζξάθσλ, αινγνλσκέλσλ ή φρη
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20.14.19 Παξαγσγή άιισλ παξάγσγσλ πδξνγνλαλζξάθσλ

20.14.2

Παξαγσγή αιθννιψλ, θαηλνιψλ, θαηλνιναιθννιψλ θαη ησλ αινγνλσκέλσλ, ζνπιθνλσκέλσλ, ληηξσκέλσλ ή ληηξηδσκέλσλ παξαγψγσλ ηνπο· βηνκεραληθψλ 
ιηπαξψλ αιθννιψλ

20.14.21 Παξαγσγή βηνκεραληθψλ ιηπαξψλ αιθννιψλ
20.14.22 Παξαγσγή κνλνζζελψλ αιθννιψλ
20.14.23 Παξαγσγή δηνιψλ, πνιπαιθννιψλ, θπθιηθψλ αιθννιψλ θαη παξαγψγσλ ηνπο
20.14.24 Παξαγσγή θαηλνιψλ· θαηλνιναιθννιψλ θαη παξαγψγσλ απφ θαηλφιεο

20.14.3 Παξαγσγή ιηπαξψλ νμέσλ κνλνθαξβνμπιηθψλ βηνκεραληθψλ· θαξβνμπιηθψλ νμέσλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο
20.14.31 Παξαγσγή ιηπαξψλ νμέσλ κνλνθαξβνμπιηθψλ βηνκεραληθψλ· φμηλσλ ιαδηψλ απφ εμεπγεληζκφ
20.14.32 Παξαγσγή θνξεζκέλσλ αθπθιηθψλ κνλνθαξβνμπιηθψλ νμέσλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο
20.14.33 Παξαγσγή αθφξεζησλ κνλνθαξβνμπιηθψλ, θπθιαληθψλ, θπθιεληθψλ ή θπθινηεξπεληθψλ αθπθιηθψλ πνιπθαξβνμπιηθψλ νμέσλ θαη παξαγψγσλ ηνπο

20.14.34 Παξαγσγή αξσκαηηθψλ πνιπθαξβνμπιηθψλ θαη θαξβνμπιηθψλ νμέσλ κε πξφζζεηε νμπγνλνχρν νκάδα· θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο, εθηφο απφ ην ζαιηθπιηθφ νμχ θαη ηα άιαηά ηνπ
20.14.4 Παξαγσγή νξγαληθψλ ελψζεσλ κε αδσηνχρεο νκάδεο

20.14.41 Παξαγσγή ελψζεσλ κε ακηληθή νκάδα
20.14.42 Παξαγσγή νμπγνλνχρσλ ακηληθψλ ελψζεσλ, εθηφο απφ ηε ιπζίλε θαη ην γινπηακηληθφ νμχ
20.14.43 Παξαγσγή νπξετλψλ· ελψζεσλ κε θαξβνμπτκηδηθή νκάδα θαη κε ληηξηθή νκάδα· παξαγψγσλ ηνπο
20.14.44 Παξαγσγή ελψζεσλ κε άιιεο αδσηνχρεο νκάδεο

20.14.5 Παξαγσγή νξγαληθψλ ζεηνελψζεσλ θαη άιισλ νξγαλν-αλφξγαλσλ ελψζεσλ· εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ π.δ.θ.α.
20.14.51 Παξαγσγή νξγαληθψλ ζεηνελψζεσλ θαη άιισλ νξγαλν-αλφξγαλσλ ελψζεσλ
20.14.52 Παξαγσγή εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ π.δ.θ.α.· λνπθιετληθψλ νμέσλ θαη ησλ αιάησλ ηνπο

20.14.53

Παξαγσγή θσζθνξηθψλ εζηέξσλ θαη ησλ αιάησλ ηνπο ή εζηέξσλ άιισλ αλφξγαλσλ νμέσλ (κε εμαίξεζε εζηέξεο ππεξνμείδηνπ ηνπ πδξνγφλνπ) θαη ησλ αιάησλ ηνπο· θαη ησλ 
αινγνλσκέλσλ, ζνπιθνλσκέλσλ, ληηξσκέλσλ ή ληηξηδσκέλσλ παξαγψγσλ ηνπο

20.14.6 Παξαγσγή αηζέξσλ, νξγαληθψλ ππεξνμείδησλ, επνμείδησλ, αθεηαιψλ θαη εκηαθεηαιψλ· άιισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ
20.14.61 Παξαγσγή ελψζεσλ κε αιδευδηθέο νκάδεο
20.14.62 Παξαγσγή ελψζεσλ κε θεηνληθέο θαη θηλνληθέο νκάδεο
20.14.63 Παξαγσγή αηζέξσλ, νξγαληθψλ ππεξνμείδησλ, επνμείδησλ, αθεηαιψλ θαη εκηαθεηαιψλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο
20.14.64 Παξαγσγή ελδχκσλ θαη άιισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ π.δ.θ.α.

20.14.64.01 Παξαγσγή ηπξνκαγηάο
20.14.7 Παξαγσγή δηαθφξσλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ

20.14.71 Παξαγσγή παξαγψγσλ θπηηθψλ πξντφλησλ ή πξντφλησλ ξεηίλεο
20.14.71.01 Παξαγσγή πξντφλησλ ξεηίλεο

20.14.72 Παξαγσγή μπιάλζξαθα
20.14.73 Παξαγσγή ειαίσλ θαη άιισλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφζηαμε ζε πςειή ζεξκνθξαζία ησλ πηζζψλ απφ ιηζάλζξαθα θαη παξφκνηα πξντφληα
20.14.74 Παξαγσγή κε κεηνπζησκέλεο αηζπιηθήο αιθνφιεο κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν πνπ ππεξβαίλεη ην 80 % θαη’ φγθν
20.14.75 Παξαγσγή αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη απνζηαγκάησλ κεηνπζησκέλσλ, νπνηνπδήπνηε ηίηινπ

20.14.8 Παξαγσγή αιθαιηθψλ θαηάινηπσλ απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ μπινπνιηνχ εθηφο απφ ην ηαιιέιαην
20.14.80 Παξαγσγή αιθαιηθψλ θαηάινηπσλ απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ μπινπνιηνχ εθηφο απφ ην ηαιιέιαην

20.14.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ
20.14.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ

20.15 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ
20.15.1 Παξαγσγή ληηξηθνχ νμέσο· ζνπιθνληηξηθψλ νμέσλ· ακκσλίαο

20.15.10 Παξαγσγή ληηξηθνχ νμέσο· ζνπιθνληηξηθψλ νμέσλ· ακκσλίαο
20.15.2 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ ακκψληνπ· ληηξσδψλ αιάησλ

20.15.20 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ ακκψληνπ· ληηξσδψλ αιάησλ
20.15.3 Παξαγσγή αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ

20.15.31 Παξαγσγή νπξίαο
20.15.32 Παξαγσγή ζεηηθνχ ακκψληνπ
20.15.33 Παξαγσγή ληηξηθνχ ακκψληνπ
20.15.34 Παξαγσγή αιάησλ δηπιψλ θαη κεηγκάησλ ληηξηθνχ αζβέζηηνπ θαη ληηξηθνχ ακκψληνπ
20.15.35 Παξαγσγή κεηγκάησλ ληηξηθνχ ακκψληνπ θαη αλζξαθηθνχ αζβέζηηνπ ή άιισλ αλφξγαλσλ πιψλ ρσξίο ιηπαληηθέο ηθαλφηεηεο
20.15.39 Παξαγσγή άιισλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαη κεηγκάησλ

20.15.4 Παξαγσγή θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
20.15.41 Παξαγσγή ππεξθσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ
20.15.49 Παξαγσγή άιισλ θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ

20.15.5 Παξαγσγή θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
20.15.51 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ θάιηνπ
20.15.52 Παξαγσγή ζεηηθνχ θάιηνπ
20.15.59 Παξαγσγή άιισλ θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ

20.15.6 Παξαγσγή ληηξηθνχ λάηξηνπ
20.15.60 Παξαγσγή ληηξηθνχ λάηξηνπ

20.15.7 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
20.15.71 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηξία ζξεπηηθά ζηνηρεία: άδσην, θψζθνξν θαη θάιην
20.15.72 Παξαγσγή πδξνγνλνξζνθσζθνξηθνχ δηακκψληνπ (δηακκσληθνχ θσζθνξηθνχ άιαηνο)
20.15.73 Παξαγσγή κνλνακκσληαθνχ θσζθνξηθνχ άιαηνο
20.15.74 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δχν ζξεπηηθά ζηνηρεία: άδσην θαη θψζθνξν
20.15.75 Παξαγσγή ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δχν ζξεπηηθά ζηνηρεία: θψζθνξν θαη θάιην
20.15.76 Παξαγσγή ληηξηθψλ αιάησλ ηνπ θάιηνπ
20.15.79 Παξαγσγή νξπθηψλ ή ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζξεπηηθά ζηνηρεία (άδσην, θψζθνξν, θάιην) π.δ.θ.α.

20.15.8 Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
20.15.80 Παξαγσγή δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.

20.15.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ
20.15.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ

20.16 Παξαγσγή πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.1 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ αηζπιέληνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.10 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ αηζπιέληνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.2 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ζηπξφιηνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.20 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ζηπξφιηνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.3 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ρισξηνχρνπ βηλχιηνπ ή άιισλ αινγνλσκέλσλ νιεθηλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.30 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ ρισξηνχρνπ βηλχιηνπ ή άιισλ αινγνλσκέλσλ νιεθηλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.30.01 Παξαγσγή ρισξηνχρνπ πνιπβηλχιηνπ (PVC)

20.16.4

Παξαγσγή πνιπαθεηαιψλ, άιισλ πνιπαηζέξσλ θαη ξεηηλψλ· επνμείδησλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο· πνιπαλζξαθηθψλ αιάησλ, ξεηηλψλ· αιθπδίσλ, πνιπεζηέξσλ 
αιιπιηθψλ θαη άιισλ πνιπεζηέξσλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.40

Παξαγσγή πνιπαθεηαιψλ, άιισλ πνιπαηζέξσλ θαη ξεηηλψλ· επνμείδησλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο· πνιπαλζξαθηθψλ αιάησλ, ξεηηλψλ· αιθπδίσλ, πνιπεζηέξσλ αιιπιηθψλ θαη άιισλ 
πνιπεζηέξσλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.16.5 Παξαγσγή άιισλ πιαζηηθψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο· ηνληναληαιιαθηψλ
20.16.51 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ πξνππιέληνπ ή άιισλ νιεθηλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.52 Παξαγσγή πνιπκεξψλ ηνπ νμηθνχ βηλχιηνπ ή άιισλ εζηέξσλ θαη πνιπκεξψλ ηνπ βηλχιηνπ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.53 Παξαγσγή αθξπιηθψλ πνιπκεξψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.54 Παξαγσγή πνιπακίδησλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.55 Παξαγσγή ξεηηλψλ νπξίαο, ζεηνπξίαο θαη κειακίλεο, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.56 Παξαγσγή άιισλ ακηλνξεηηλψλ, θαηλνιηθψλ ξεηηλψλ θαη πνιπνπξεζαλψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.57 Παξαγσγή ζηιηθφλσλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.59 Παξαγσγή άιισλ πιαζηηθψλ, ζε πξσηνγελείο κνξθέο, π.δ.θ.α.

20.16.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.16.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.17 Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.17.1 Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.17.10 Παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.17.10.01 Παξαγσγή ειαζηηθνχ γηα ζθξαγίδεο

20.17.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο
20.17.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (θανπηζνχθ) ζε πξσηνγελείο κνξθέο

20.2 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
20.20 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

20.20.1 Παξαγσγή παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
20.20.11 Παξαγσγή εληνκνθηφλσλ
20.20.12 Παξαγσγή δηδαληνθηφλσλ
20.20.13 Παξαγσγή αλαζρεηηθψλ βιάζηεζεο θαη ξπζκηζηψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ
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20.20.14 Παξαγσγή απνιπκαληηθψλ
20.20.15 Παξαγσγή κπθεηνθηφλσλ
20.20.19 Παξαγσγή ινηπψλ παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

20.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο παξαζηηνθηφλσλ θαη ινηπψλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
20.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο παξαζηηνθηφλσλ θαη ινηπψλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ

20.3 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ
20.30 Παξαγσγή ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, κειαληψλ ηππνγξαθίαο θαη καζηηρψλ

20.30.1 Παξαγσγή ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ κε βάζε πνιπκεξή
20.30.11 Παξαγσγή ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή ή πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε πδαηψδεο κέζν
20.30.12 Παξαγσγή ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ κε βάζε πνιπεζηέξεο, αθξπιηθά πνιπκεξή ή πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε κε πδαηψδεο κέζν· δηαιπκάησλ

20.30.2 Παξαγσγή άιισλ ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ· θαιιηηερληθψλ ρξσκάησλ θαη ηππνγξαθηθήο κειάλεο

20.30.21

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ, αδηαθαλνπνηεηψλ θαη ρξσκάησλ, παισδψλ ζκάιησλ θαη επηζηξψζεσλ, επηθαιπκκάησλ θεξακεπηηθήο, πγξψλ ινχζηξσλ θαη 
παξφκνησλ εηδψλ· ηξηκκέλνπ γπαιηνχ

20.30.22 Παξαγσγή άιισλ ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ· παξαζθεπαζκέλσλ μεξαληηθψλ
20.30.23 Παξαγσγή ρξσκάησλ θαιιηηερλψλ, ζπνπδαζηψλ ή δσγξάθσλ επηγξαθψλ, ρξσκάησλ αιιαγήο ησλ απνρξψζεσλ, ρξσκάησλ αλαςπρήο θαη παξφκνησλ εηδψλ
20.30.24 Παξαγσγή ηππνγξαθηθήο κειάλεο

20.30.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, ηππνγξαθηθήο κειάλεο θαη καζηηρψλ
20.30.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ, ηππνγξαθηθήο κειάλεο θαη καζηηρψλ

20.4 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο, αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ
20.41 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο

20.41.1 Παξαγσγή γιπθεξίλεο
20.41.10 Παξαγσγή γιπθεξίλεο

20.41.2 Παξαγσγή επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ, εθηφο απφ ζαπνχλη
20.41.20 Παξαγσγή επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ, εθηφο απφ ζαπνχλη

20.41.3 Παξαγσγή ζαπνπληνχ, παξαζθεπαζκάησλ πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ

20.41.31

Παξαγσγή ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζαπνχλη· ραξηηνχ, βαηψλ, πηιεκάησλ (ηζνρψλ) θαη κε πθαζκέλσλ 
πθαζκάησλ, εκπνηηζκέλσλ, επηρξηζκέλσλ ή θαιπκκέλσλ κε ζαπνχλη ή απνξξππαληηθά

20.41.31.01 Παξαγσγή ζαπνπληνχ πνιπηειείαο
20.41.32 Παξαγσγή απνξξππαληηθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πιχζεο

20.41.4 Παξαγσγή επσδψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη θεξηψλ
20.41.41 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα αξσκαηηζκφ ή απφζκεζε ρψξσλ

20.41.41.01 Παξαγσγή κνζρνιίβαλνπ
20.41.42 Παξαγσγή ηερλεηψλ θεξηψλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ θεξηψλ
20.41.43 Παξαγσγή ζηηιβσηηθψλ νπζηψλ θαη θξεκψλ, γηα ππνδήκαηα, έπηπια, δάπεδα, ακαμψκαηα, γπαιί ή κέηαιιν

20.41.43.01 Παξαγσγή βαθψλ ππνδεκάησλ
20.41.43.02 Παξαγσγή παξθεηίλεο

20.41.44 Παξαγσγή πνιηψλ θαη ζθνλψλ θαζαξηζκνχ θαη άιισλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ
20.41.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζαπνπληνχ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο

20.41.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζαπνπληνχ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηίιβσζεο
20.42 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ

20.42.1 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ
20.42.11 Παξαγσγή αξσκάησλ θαη θνινληψλ
20.42.12 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα καθηγηάδ ρεηιηψλ θαη καηηψλ
20.42.13 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ
20.42.14 Παξαγσγή ζθνλψλ (πνχδξσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαιιπληηθά ή γηα θαιισπηζκφ
20.42.15 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ νκνξθηάο, καθηγηάδ (make-up) ή θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληηειηαθά) π.δ.θ.α.
20.42.16 Παξαγσγή ζακπνπάλ, ιαθ καιιηψλ, παξαζθεπαζκάησλ γηα κφληκν θαηζάξσκα (πεξκαλάλη) ή ίζησκα καιιηψλ
20.42.17 Παξαγσγή ινζηφλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηα καιιηά π.δ.θ.α.
20.42.18 Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο ή ησλ δνληηψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζηεξεσηηθνί πνιηνί θαη ζθφλεο)· νδνληηθνχ λήκαηνο

20.42.19

Παξαγσγή μπξηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ· απνζκεηηθψλ θαη αληηηδξσηηθψλ γηα ην ζψκα· παξαζθεπαζκάησλ γηα ην ινπηξφ· άιισλ αξσκάησλ, θαιιπληηθψλ ή παξαζθεπαζκάησλ 
θαιισπηζκνχ π.δ.θ.α.

20.42.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ
20.42.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ

20.5 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ
20.51 Παξαγσγή εθξεθηηθψλ

20.51.1

Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ εθξεθηηθψλ· ζξπαιιίδσλ αζθαιείαο· θαςνπιηψλ θαη απιψλ ππξνθξνηεηψλ· εηδψλ αλάθιεμεο· ειεθηξηθψλ ππξνθξνηεηψλ· 
ππξνηερλεκάησλ

20.51.11 Παξαγσγή πξνσζεηηθήο ππξίηηδαο θαη παξαζθεπαζκέλσλ εθξεθηηθψλ
20.51.12 Παξαγσγή ζξπαιιίδσλ αζθαιείαο· ππξαγσγψλ ζρνηληψλ· θαςπιίσλ· εηδψλ αλάθιεμεο· ειεθηξηθψλ ππξνθξνηεηψλ
20.51.13 Παξαγσγή ππξνηερλεκάησλ
20.51.14 Παξαγσγή θσηνβνιίδσλ, ππξαχισλ δεκηνπξγίαο βξνρήο, ζεκάησλ νκίριεο θαη άιισλ ππξνηερληθψλ εηδψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ππξνηερλεκάησλ)

20.51.2 Παξαγσγή ζπίξησλ
20.51.20 Παξαγσγή ζπίξησλ

20.51.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εθξεθηηθψλ
20.51.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εθξεθηηθψλ

20.52 Παξαγσγή δηαθφξσλ ηχπσλ θφιιαο
20.52.1 Παξαγσγή θνιιψλ

20.52.10 Παξαγσγή θνιιψλ
20.52.10.01 Παξαγσγή ακπιφθνιιαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
20.52.10.02 Παξαγσγή γφκαο θαη παξφκνησλ εηδψλ

20.52.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνιιψλ
20.52.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνιιψλ

20.53 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ
20.53.1 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ

20.53.10 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ
20.53.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ

20.53.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ
20.59 Παξαγσγή άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

20.59.1 Παξαγσγή θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ, θηικ θαη θηικ ζηηγκηαίαο εθηχπσζεο· ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη ακηγψλ πξντφλησλ γηα θσηνγξαθηθή ρξήζε
20.59.11 Παξαγσγή θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ, θηικ θαη θηικ ζηηγκηαίαο εθηχπσζεο, επαηζζεηνπνηεκέλσλ κε εθηεζεηκέλσλ· θσηνγξαθηθνχ ραξηηνχ
20.59.12 Παξαγσγή επαηζζεηνπνηεκέλσλ γαιαθησκάησλ γηα θσηνγξαθηθέο ρξήζεηο· ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ γηα θσηνγξαθηθέο ρξήζεηο π.δ.θ.α.

20.59.2 Παξαγσγή ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ· κε βξψζηκσλ κεηγκάησλ δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ
20.59.20 Παξαγσγή ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ· κε βξψζηκσλ κεηγκάησλ δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ

20.59.20.01 Παξαγσγή ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλνπ ππξελέιαηνπ
20.59.3 Παξαγσγή κειάλεο γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη άιισλ κειαληψλ

20.59.30 Παξαγσγή κειάλεο γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη άιισλ κειαληψλ
20.59.4 Παξαγσγή ιηπαληηθψλ παξαζθεπαζκάησλ· πξφζζεησλ πιψλ· αληηςπθηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ

20.59.41 Παξαγσγή ιηπαληηθψλ παξαζθεπαζκάησλ
20.59.42 Παξαγσγή αληηθξνηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ· πξφζζεησλ πιψλ γηα νξπθηέιαηα θαη παξφκνηα πξντφληα
20.59.43 Παξαγσγή πγξψλ γηα πδξαπιηθά θξέλα· αληηςπθηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ απνπαγσηηθψλ πγξψλ

20.59.5 Παξαγσγή δηαθφξσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ
20.59.51 Παξαγσγή πεπηνλψλ, άιισλ πξσηετληθψλ νπζηψλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο π.δ.θ.α.· ζθφλεο επεμεξγαζίαο δέξκαηνο

20.59.52

Παξαγσγή πνιηψλ πξνπιαζκάησλ· νδνληηαηξηθνχ θεξνχ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ρξήζε ζηελ νδνληηαηξηθή κε βάζε ην γχςν, παξαζθεπαζκάησλ θαη γνκψζεσλ γηα 
ππξνζβεζηήξεο· παξαζθεπαζκέλσλ κέζσλ θαιιηέξγεηαο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ· ζχλζεησλ δηαγλσζηηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αληηδξαζηεξίσλ π.δ.θ.α.

20.59.52.01 Παξαγσγή πιαζηειίλεο
20.59.53 Παξαγσγή ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζε κνξθή δίζθνπ θαη ελψζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ρεκηθή θαηεξγαζία γηα ρξήζε ζηελ ειεθηξνληθή
20.59.54 Παξαγσγή ελεξγνχ άλζξαθα
20.59.55 Παξαγσγή πιηθψλ ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο), θνξέσλ βαθήο πνπ επηηαρχλνπλ ηε βαθή ή ζηεξενπνηνχλ ηηο βαθέο θαη παξφκνησλ πξντφλησλ

20.59.56

Παξαγσγή παξαζθεπαζκάησλ θαζαξηζκνχ· ζπιιηπαζκάησλ· παξαζθεπαζκέλσλ επηηαρπληψλ βνπιθαληζκνχ· πιαζηηθνπνηεηηθψλ θαη ζηαζεξνπνηεηηθψλ ελψζεσλ γηα ειαζηηθφ ή 
πιαζηηθφ· θαηαιπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.· κεηθηνχ αιθπινβελδφιηνπ θαη αιθπινλαθζαιέληνπ π.δ.θ.α.

20.59.57 Παξαγσγή ζπλδεηηθψλ παξαζθεπαζκέλσλ γηα θαινχπηα ή ππξήλεο ρπηεξίνπ
20.59.59 Παξαγσγή δηαθφξσλ άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

20.59.59.01 Παξαγσγή βηναέξηνπ απφ αγξνηηθέο πξψηεο χιεο
20.59.59.02 Παξαγσγή βηνθαπζίκσλ (ζηεξεψλ, πγξψλ ή αέξησλ)

20.59.6 Παξαγσγή δειαηίλσλ θαη παξάγσγσλ δειαηίλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γαιαθηναιβνπκηλψλ
20.59.60 Παξαγσγή δειαηίλσλ θαη παξάγσγσλ δειαηίλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γαιαθηναιβνπκηλψλ

18
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20.59.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
20.59.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

20.6 Παξαγσγή κε θπζηθψλ ηλψλ
20.60 Παξαγσγή κε θπζηθψλ ηλψλ

20.60.1 Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ηλψλ
20.60.11 Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ ζπλερψλ θαη αζπλερψλ ηλψλ, κε ιαλαξηζκέλσλ ή ρηεληζκέλσλ
20.60.12 Παξαγσγή ηλψλ πςειήο αληνρήο απφ πνιπακίδηα θαη πνιπεζηέξεο
20.60.13 Παξαγσγή άιισλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ, απιψλ
20.60.14 Παξαγσγή ζπλζεηηθψλ κνλφηλσλ λεκάησλ· ισξίδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ζπλζεηηθά πθαληηθά πιηθά

20.60.2 Παξαγσγή ηερλεηψλ ηλψλ
20.60.21 Παξαγσγή ηερλεηψλ ζπλερψλ θαη αζπλερψλ ηλψλ, κε ιαλαξηζκέλσλ ή ρηεληζκέλσλ
20.60.22 Παξαγσγή ηλψλ πςειήο αληνρήο απφ βηζθφδε
20.60.23 Παξαγσγή άιισλ ηερλεηψλ ηλψλ, απιψλ
20.60.24 Παξαγσγή ηερλεηψλ κνλφηλσλ λεκάησλ· ισξίδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ ηερλεηά πθαληηθά πιηθά

20.60.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηερλεηψλ ηλψλ
20.60.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηερλεηψλ ηλψλ

21 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ
21.1 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ

21.10 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
21.10.1 Παξαγσγή ζαιηθπιηθνχ νμέσο, Ο-αθεηπινζαιηθπιηθνχ νμέσο, ησλ αιάησλ θαη ησλ εζηέξσλ ηνπο

21.10.10 Παξαγσγή ζαιηθπιηθνχ νμέσο, Ο-αθεηπινζαιηθπιηθνχ νμέσο, ησλ αιάησλ θαη ησλ εζηέξσλ ηνπο

21.10.2

Παξαγσγή ιπζίλεο, γινπηακηληθνχ νμέσο θαη ησλ αιάησλ ηνπο· αιάησλ θαη πδξνμείδησλ ηνπ ηεηαξηνηαγνχο ακκψληνπ· θσζθνξνακηλνιηπηδίσλ· ακηδίσλ θαη ησλ 
παξαγψγσλ ηνπο θαζψο θαη ησλ αιάησλ ηνπο

21.10.20

Παξαγσγή ιπζίλεο, γινπηακηληθνχ νμέσο θαη ησλ αιάησλ ηνπο· αιάησλ θαη πδξνμείδησλ ηνπ ηεηαξηνηαγνχο ακκψληνπ· θσζθνξνακηλνιηπηδίσλ· ακηδίσλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο θαζψο 
θαη ησλ αιάησλ ηνπο

21.10.3

Παξαγσγή ιαθηνλψλ π.δ.θ.α., εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ κφλν κε εηεξνάηνκν(α) ηνπ αδψηνπ, πνπ πεξηέρνπλ ζηε δνκή ηνπο κε ζπλελσκέλν δαθηχιην ππξαδφιηνπ ή 
ηξηαδίλεο, δαθηχιην ππξηκηδίλεο, πηπεξαδίλεο ή ζχζηεκα δαθηπιίσλ θαηλνζεηαδίλεο ρσξίο άιιεο ζπλελψζεηο· πδαληνΐλεο θαη ησλ παξαγψγσλ ηεο· ζνπιθνλακίδσλ

21.10.31

Παξαγσγή ιαθηνλψλ π.δ.θ.α., εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ κφλν κε εηεξνάηνκν(α) ηνπ αδψηνπ, πνπ πεξηέρνπλ ζηε δνκή ηνπο κε ζπλελσκέλν δαθηχιην ππξαδφιηνπ ή ηξηαδίλεο, δαθηχιην 
ππξηκηδίλεο, πηπεξαδίλεο ή ζχζηεκα δαθηπιίσλ θαηλνζεηαδίλεο ρσξίο άιιεο ζπλελψζεηο· πδαληνΐλεο θαη ησλ παξαγψγσλ ηεο

21.10.32 Παξαγσγή ζνπιθνλακίδσλ
21.10.4 Παξαγσγή ζαθράξσλ, ρεκηθά θαζαξψλ, π.δ.θ.α.· αηζέξσλ θαη εζηέξσλ ζαθράξσλ θαη ησλ αιάησλ ηνπο π.δ.θ.α.

21.10.40 Παξαγσγή ζαθράξσλ, ρεκηθά θαζαξψλ, π.δ.θ.α.· αηζέξσλ θαη εζηέξσλ ζαθράξσλ θαη ησλ αιάησλ ηνπο π.δ.θ.α.
21.10.5 Παξαγσγή πξνβηηακηλψλ, βηηακηλψλ θαη νξκνλψλ· γιπθνδηηψλ θαη θπηηθψλ αιθαινεηδψλ θαη παξαγψγσλ ηνπο· αληηβηνηηθψλ

21.10.51 Παξαγσγή πξνβηηακηλψλ, βηηακηλψλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο
21.10.52 Παξαγσγή νξκνλψλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο· άιισλ ζηεξνεηδψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο νξκφλεο
21.10.53 Παξαγσγή γιπθνδηηψλ, θπηηθψλ αιθαινεηδψλ, ησλ αιάησλ, ησλ αηζέξσλ, ησλ εζηέξσλ θαη άιισλ παξαγψγσλ ηνπο
21.10.54 Παξαγσγή αληηβηνηηθψλ

21.10.6 Παξαγσγή αδέλσλ θαη άιισλ νξγάλσλ· εθρπιηζκάησλ ηνπο θαη άιισλ αλζξψπηλσλ ή δσηθψλ νπζηψλ π.δ.θ.α.
21.10.60 Παξαγσγή αδέλσλ θαη άιισλ νξγάλσλ· εθρπιηζκάησλ ηνπο θαη άιισλ αλζξψπηλσλ ή δσηθψλ νπζηψλ π.δ.θ.α.

21.10.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
21.10.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ

21.2 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ
21.20 Παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ

21.20.1 Παξαγσγή θαξκάθσλ
21.20.11 Παξαγσγή θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ πεληθηιίλεο ή άιια αληηβηνηηθά
21.20.12 Παξαγσγή θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ νξκφλεο, αιιά φρη αληηβηνηηθά
21.20.13 Παξαγσγή θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ αιθαινεηδή ή παξάγσγά ηνπο, αιιά φρη νξκφλεο ή αληηβηνηηθά

21.20.2 Παξαγσγή άιισλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ
21.20.21 Παξαγσγή αληηνξψλ θαη εκβνιίσλ
21.20.22 Παξαγσγή ρεκηθψλ αληηζπιιεπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ κε βάζε νξκφλεο ή ζπεξκαηνθηφλα
21.20.23 Παξαγσγή δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη άιισλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ
21.20.24 Παξαγσγή ζπγθνιιεηηθψλ επηδέζκσλ, ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ θαη παξφκνησλ πιηθψλ· θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ

21.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ
21.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ

22 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο
22.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)

22.11

Καηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ απφ θανπηζνχθ· αλαγφκσζε θαη αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) 
απφ θανπηζνχθ

22.11.1 Καηαζθεπή θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ (αεξνζαιάκσλ)
22.11.11 Καηαζθεπή θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα νρήκαηα κε θηλεηήξα
22.11.12 Καηαζθεπή θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κνηνζηθιέηεο ή ζηα πνδήιαηα
22.11.13 Καηαζθεπή θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ιεσθνξεία, ζηα θνξηεγά ή ζηα αεξνζθάθε
22.11.14 Καηαζθεπή αγξνηηθψλ επηζψηξσλ· άιισλ θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ

22.11.15

Καηαζθεπή εζσηεξηθψλ ζσιήλσλ (αεξνζαιάκσλ), ζπκπαγψλ ή εκηζπκπαγψλ (θνίισλ) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ), εχθνια αληηθαζηζηψκελσλ πεικάησλ επηζψηξσλ θαη 
εζσηεξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ ηαηληψλ επηζψηξσλ, απφ θανπηζνχθ

22.11.16 Καηαζθεπή εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο γηα ηελ αλαγφκσζε επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ)
22.11.2 Καηαζθεπή αλαγνκσκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ

22.11.20 Καηαζθεπή αλαγνκσκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ

22.11.9

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειαζηηθψλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ (αεξνζαιάκσλ)· αλαγφκσζε θαη 
αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ απφ θανπηζνχθ

22.11.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειαζηηθψλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη ζσιήλσλ (αεξνζαιάκσλ)· αλαγφκσζε θαη αλαθαηαζθεπή επηζψηξσλ 
απφ θανπηζνχθ

22.19 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)
22.19.1 Καηαζθεπή αλαγελλεκέλνπ ειαζηηθνχ ζε πξσηνγελείο κνξθέο ή πιάθεο, θχιια ή ισξίδεο

22.19.10 Καηαζθεπή αλαγελλεκέλνπ ειαζηηθνχ ζε πξσηνγελείο κνξθέο ή πιάθεο, θχιια ή ισξίδεο

22.19.2

Καηαζθεπή κε βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ θαη εηδψλ ηνπ· βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ, ζε λήκαηα, ζρνηληά, πιάθεο, θχιια, ισξίδεο, 
ξάβδνπο θαη θαζνξηζκέλεο κνξθέο

22.19.20

Καηαζθεπή κε βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ θαη εηδψλ ηνπ· βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ, ζε λήκαηα, ζρνηληά, πιάθεο, θχιια, ισξίδεο, ξάβδνπο θαη θαζνξηζκέλεο 
κνξθέο

22.19.3 Καηαζθεπή αγσγψλ, ζσιήλσλ θαη κάληθσλ, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
22.19.30 Καηαζθεπή αγσγψλ, ζσιήλσλ θαη κάληθσλ, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ

22.19.4 Καηαζθεπή ηκάλησλ κεηαθνξάο ή κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ
22.19.40 Καηαζθεπή ηκάλησλ κεηαθνξάο ή κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ

22.19.5 Καηαζθεπή ειαζηηθνπνηεκέλσλ πθαζκάησλ, εθηφο απφ πιέγκαηα ελίζρπζεο (ιηλά) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ)
22.19.50 Καηαζθεπή ειαζηηθνπνηεκέλσλ πθαζκάησλ, εθηφο απφ πιέγκαηα ελίζρπζεο (ιηλά) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ)

22.19.6 Καηαζθεπή εηδψλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
22.19.60 Καηαζθεπή εηδψλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ

22.19.7 Καηαζθεπή εηδψλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ π.δ.θ.α.· ζθιεξνχ ειαζηηθνχ· αληηθεηκέλσλ απφ ζθιεξπκέλν θανπηζνχθ
22.19.71 Καηαζθεπή εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζήιαζηξα), απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
22.19.72 Καηαζθεπή επελδχζεσλ δαπέδσλ θαη παηαθηψλ, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ θπηηαξηλνεηδνχο

22.19.73

Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ π.δ.θ.α.· ζθιεξνχ ειαζηηθνχ ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη είδε ηνπ· επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη παηαθηψλ απφ βνπιθαληζκέλν θπςειψδεο 
ειαζηηθφ

22.19.73.01 Καηαζθεπή απηνθφιιεησλ πθαζκάηηλσλ ηαηληψλ εκπνηηζκέλσλ κε θανπηζνχθ
22.19.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)

22.19.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)

22.2 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πξντφλησλ
22.21 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ

22.21.1

Καηαζθεπή κνλφηλσλ λεκάησλ ζηα νπνία ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ππεξβαίλεη ην 1 mm, ζε ξάβδνπο θάζε είδνπο θαη θαζνξηζκέλεο κνξθέο, απφ 
πιαζηηθέο χιεο

22.21.10 Καηαζθεπή κνλφηλσλ λεκάησλ ζηα νπνία ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ππεξβαίλεη ην 1 mm, ζε ξάβδνπο θάζε είδνπο θαη θαζνξηζκέλεο κνξθέο, απφ πιαζηηθέο χιεο
22.21.2 Καηαζθεπή αγσγψλ, ζσιήλσλ θαη κάληθσλ, θαζψο θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.21 Καηαζθεπή ηερλεηψλ εληέξσλ (αιιαληνπνηίαο) απφ ζθιεξπκέλεο πξσηεΐλεο ή απφ θπηηαξηληθέο χιεο· αγσγψλ, ζσιήλσλ θαη κάληθσλ, άθακπησλ, απφ πιαζηηθέο χιεο
22.21.29 Καηαζθεπή άιισλ αγσγψλ, ζσιήλσλ, κάληθσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.29.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο

22.21.3

Καηαζθεπή πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο ή θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε 
άιια πιηθά

22.21.30 Καηαζθεπή πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο ή θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε άιια πιηθά
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

22.21.30.01 Καηαζθεπή αθξπιηθψλ θχιισλ (plexi-glass), πνπ δελ είλαη εληζρπκέλα
22.21.30.02 Καηαζθεπή κνλσηηθψλ πιηθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.21.4 Καηαζθεπή άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.21.41 Καηαζθεπή άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, θπςειψδεηο
22.21.42 Καηαζθεπή άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, κε θπςειψδεηο

22.21.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, αγσγψλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ
22.21.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, αγσγψλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ

22.22 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
22.22.1 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

22.22.11 Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ
22.22.11.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ αιεπξφζαθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ

22.22.12 Καηαζθεπή ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο εθηφο απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ
22.22.12.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ αιεπξφζαθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο (εθηφο ηνπ αηζπιέληνπ)

22.22.13 Καηαζθεπή θνπηηψλ, ζεθψλ, θηβσηίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.22.14 Καηαζθεπή ληακηηδάλσλ, κπνπθαιηψλ, θηαιψλ, θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.22.19 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

22.22.19.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ ζσιελαξίσλ
22.22.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

22.22.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
22.23 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ

22.23.1 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ εηδψλ· ιηλνηαπήησλ θαη ζθιεξψλ κε πιαζηηθψλ επελδχζεσλ δαπέδνπ
22.23.11 Καηαζθεπή επελδχζεσλ δαπέδσλ, ηνίρσλ ή νξνθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά ή ππφ κνξθή πιαθηδίσλ

22.23.11.01 Καηαζθεπή ςεθηδσηψλ επελδχζεσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.23.12 Καηαζθεπή κπαληέξσλ, ληπηήξσλ, ιεθαλψλ θαη ησλ θαιπκκάησλ ηνπο, θαδαλαθηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ πγηεηλήο απφ πιαζηηθέο χιεο

22.23.12.01 Καηαζθεπή εηδψλ πγηεηλήο απφ πνιπεζηέξα
22.23.13 Καηαζθεπή ηακηεπηήξσλ, δεμακελψλ, θάδσλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, ρσξεηηθφηεηαο > 300 lt απφ πιαζηηθέο χιεο
22.23.14 Καηαζθεπή πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη πιαηζίσλ, θαζψο θαη θαησθιίσλ γηα πφξηεο· παξαζπξφθπιισλ, ξνιψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη κεξψλ ηνπο απφ πιαζηηθέο χιεο

22.23.14.01 Καηαζθεπή ζθηάζηξσλ θαη ξνιψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.23.15 Καηαζθεπή ιηλνηαπήησλ θαη ζθιεξψλ κε πιαζηηθψλ επελδχζεσλ δαπέδνπ, π.ρ. εχθακπησλ επελδχζεσλ δαπέδνπ, φπσο δαπέδσλ βηλχιηνπ θιπ
22.23.19 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.

22.23.2 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.23.20 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.23.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.23.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ
22.29.1 Καηαζθεπή ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ελδπκαζίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γάληηα), απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29.10 Καηαζθεπή ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ελδπκαζίαο (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γάληηα), απφ πιαζηηθέο χιεο
22.29.10.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ γαληηψλ

22.29.2 Καηαζθεπή άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

22.29.21 Καηαζθεπή απηνθφιιεησλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ, ηαηληψλ, ισξίδσλ θαη άιισλ επίπεδσλ κνξθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά πιάηνπο <= 20cm
22.29.22 Καηαζθεπή άιισλ απηνθφιιεησλ πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ, ινπξίδσλ, κεκβξαλψλ θαη άιισλ επίπεδσλ κνξθψλ, απηνθφιιεησλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.29.23 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.29.24 Καηαζθεπή κεξψλ π.δ.θ.α. γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, γηα θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη γηα παξφκνηα είδε, απφ πιαζηηθέο χιεο
22.29.25 Καηαζθεπή εθνδίσλ γξαθείνπ ή ζρνιηθψλ εθνδίσλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29.25.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο
22.29.26 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ γηα έπηπια, ακαμψκαηα ή παξφκνηα είδε· αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
22.29.29 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο

22.29.29.01 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
22.29.9 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ

22.29.91 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ
22.29.91.01 Τπεξεζίεο επηθάιπςεο ππφ θελφ κε κέηαιιν πιαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
22.29.91.02 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ κεξψλ κε δηαδηθαζίεο πιαζηηθνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πειαηψλ
22.29.91.03 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο ρπηεπηψλ ή ζεξκνρπηεπηψλ κεξψλ απφ ζεξκνπιαζηηθά ή ζεξκνζθιεξπλφκελα πιηθά
22.29.91.04 Τπεξεζίεο θνπήο, δηάηξεζεο, ράξαμεο, επηθάιπςεο ή θαηεξγαζίαο πιαζηηθψλ επηθαλεηψλ

22.29.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ

23 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ
23.1 Καηαζθεπή γπαιηνχ θαη πξντφλησλ απφ γπαιί

23.11 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ
23.11.1 Καηαζθεπή επίπεδνπ γπαιηνχ

23.11.11 Καηαζθεπή γπαιηνχ ρπηεπηνχ, ειαηνχ, φιθηκνπ ή θπζεηνχ, ζε θχιια, αιιά φρη θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν
23.11.12 Καηαζθεπή γπαιηνχ επηπιεχζεσο (float glass) θαη επηθαλεηαθνχ ιεηνηξηβηκέλνπ ή ζηηιβσκέλνπ γπαιηνχ, ζε θχιια, αιιά φρη θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν

23.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επίπεδνπ γπαιηνχ
23.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επίπεδνπ γπαιηνχ

23.12 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ
23.12.1 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία επίπεδνπ γπαιηνχ

23.12.11

Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία γπαιηνχ ζε θχιια, θπξησκέλνπ, κε θαηεξγαζκέλα άθξα, ραξαγκέλνπ, δηάηξεηνπ, εθπαισκέλνπ ή θαηά άιιν ηξφπν θαηεξγαζκέλνπ, αιιά κε πιαηζησκέλνπ ή 
ζπλαξκνινγεκέλνπ

23.12.12 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία γπαιηνχ αζθαιείαο
23.12.13 Μνξθνπνίεζε θαη θαηεξγαζία γπάιηλσλ θαζξεπηψλ· κνλσηηθψλ πιαθψλ απφ γπαιί κε πνιιαπιά ηνηρψκαηα

23.12.13.01 Καηαζθεπή γπάιηλσλ κνλσηηθψλ πιαθψλ
23.12.13.02 Καηαζθεπή θαηφπηξσλ

23.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κνξθνπνηεκέλνπ θαη θαηεξγαζκέλνπ επίπεδνπ γπαιηνχ
23.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κνξθνπνηεκέλνπ θαη θαηεξγαζκέλνπ επίπεδνπ γπαιηνχ

23.12.99.01 Δξγαζίεο παινραξαθηηθήο θαη δηαθφζκεζεο γπαιηνχ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
23.12.99.02 Σξφρηζε επίπεδνπ γπαιηνχ

23.13 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ
23.13.1 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ

23.13.11 Καηαζθεπή κπνπθαιηψλ, πιαηχζηνκσλ δνρείσλ, θηαιηδίσλ θαη άιισλ δνρείσλ, απφ γπαιί, εθηφο απφ ακπνχιεο· πσκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ πσκαηηζκνχ, απφ γπαιί
23.13.12 Καηαζθεπή πνηεξηψλ απφ γπαιί, εθηφο απφ ηα παινθεξακηθά

23.13.12.01 Καηαζθεπή πνηεξηψλ απφ κνιπβδνχρν θξχζηαιιν
23.13.13 Καηαζθεπή γπάιηλσλ εηδψλ, επηηξαπέδησλ ή καγεηξηθψλ, θαιισπηζκνχ, γξαθείνπ, εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο θαη παξφκνησλ

23.13.13.01 Καηαζθεπή ελπδξείσλ ςαξηψλ
23.13.14 Καηαζθεπή γπάιηλσλ εζσηεξηθψλ γηα θηάιεο θελνχ ή άιια ζθεχε θελνχ

23.13.9 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) θνίινπ γπαιηνχ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνίινπ γπαιηνχ
23.13.91 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) πνηεξηψλ θαη άιισλ εηδψλ απφ γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηξαπέδη ή ζηελ θνπδίλα
23.13.92 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) γπάιηλσλ δνρείσλ
23.13.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνίινπ γπαιηνχ

23.13.99.01 Δξγαζίεο παινραξαθηηθήο θαη δηαθφζκεζεο δηαθνζκεηηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ θξχζηαιια γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
23.13.99.02 Σξφρηζε θξπζηάιισλ γηα θαηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

23.14 Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ
23.14.1 Καηαζθεπή ηλψλ γπαιηνχ

23.14.11 Καηαζθεπή θηηηιηψλ, πξνλεκάησλ, λεκάησλ θαη θνκκέλσλ θιψλσλ, απφ ίλεο γπαιηνχ
23.14.12 Καηαζθεπή ηνπιηψλ, πιεγκάησλ, παηαθηψλ, ζηξσκάησλ, ζαλίδσλ θαη άιισλ εηδψλ απφ ίλεο γπαιηνχ, εθηφο απφ πθαληά πθάζκαηα

23.14.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηλψλ γπαιηνχ
23.14.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηλψλ γπαιηνχ

23.19 Καηαζθεπή θαη θαηεξγαζία άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο
23.19.1 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ γπαιί, εκηθαηεξγαζκέλσλ

23.19.11 Καηαζθεπή γπαιηνχ ζε κάδα, ζε ζθαίξεο (εθηφο απφ ηηο κηθξφζθαηξεο), ζε ξάβδνπο ή ζε ζσιήλεο, αθαηέξγαζηνπ

23.19.12

Καηαζθεπή θπβφιηζσλ, ηνχβισλ, πιαθαθηψλ θαη άιισλ εηδψλ απφ πξεζζαξηζηφ ή ρπηφ γπαιί· γπαιηψλ ζπλαξκνινγεκέλσλ ζε δηαθνζκεηηθά παινζηάζηα (βηηξφ)· πνιπθπςεισηνχ ή 
αθξψδνπο γπαιηνχ ζε θχβνπο, πιάθεο ή παξφκνηεο κνξθέο

23.19.2 Καηαζθεπή γπαιηνχ γηα ηερληθέο θαη άιιεο ρξήζεηο
23.19.21 Καηαζθεπή γπάιηλσλ πεξηβιεκάησλ, αλνηρηψλ θαη γπάιηλσλ κεξψλ ηνπο, γηα ειεθηξηθνχο ιακπηήξεο, θαζνδηθέο ιπρλίεο ή παξφκνηα είδε

23.19.22

Καηαζθεπή γπαιηψλ ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη ρεξηνχ ή καηνγπαιηψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ νπηηθά· ζθαηξψλ (κπαιψλ) θνίισλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, απφ γπαιί, γηα ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ 
γπαιηψλ

23.19.22.01 Καηαζθεπή γπαιηψλ γηα θαθνχο νξάζεσο θαη νπηηθνχο θξπζηάιινπο
23.19.23 Καηαζθεπή εξγαζηεξηαθψλ εηδψλ, εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ· ακπνπιψλ, απφ γπαιί
23.19.24 Καηαζθεπή γπάιηλσλ κεξψλ γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλά ζήκαηα, πηλαθίδεο θαη παξφκνηα είδε
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

23.19.25 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ απφ γπαιί
23.19.26 Καηαζθεπή εηδψλ απφ γπαιί π.δ.θ.α.

23.19.26.01 Καηαζθεπή άιισλ κηθξναληηθεηκέλσλ απφ γπαιί
23.19.26.02 Καηαζθεπή ςεθηδσηψλ απφ γπαιί

23.19.9

Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ θαηεξγαζκέλνπ γπαιηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο

23.19.91 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο
23.19.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ θαηεξγαζκέλνπ γπαιηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο

23.2 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ
23.20 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ

23.20.1 Παξαγσγή ππξίκαρσλ πξντφλησλ
23.20.11 Παξαγσγή ηνχβισλ, θπβφιηζσλ, πιαθαθηψλ θαη άιισλ θεξακηθψλ εηδψλ απφ ππξηηηθή ζθφλε απνιηζσκάησλ ή απφ ππξηηηνχρεο γαίεο

23.20.12

Παξαγσγή ππξίκαρσλ ηνχβισλ, θπβφιηζσλ, πιαθαθηψλ θαη παξφκνησλ ππξίκαρσλ θεξακηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηδψλ, εθηφο ησλ εηδψλ απφ ππξηηηθή ζθφλε απνιηζσκάησλ ή απφ 
ππξηηηνχρεο γαίεο

23.20.13 Παξαγσγή ππξίκαρσλ ηζηκέλησλ, θνληακάησλ, ζθπξνδεκάησλ θαη παξφκνησλ ζπλζέζεσλ π.δ.θ.α.
23.20.14 Παξαγσγή άςεησλ ππξίκαρσλ πξντφλησλ θαη άιισλ ππξίκαρσλ θεξακηθψλ πξντφλησλ

23.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ππξίκαρσλ πξντφλησλ
23.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ππξίκαρσλ πξντφλησλ

23.3 Παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ απφ άξγηιν
23.31 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ

23.31.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ
23.31.10 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ

23.31.10.01 Καηαζθεπή ςεθηδσηψλ απφ θεξακηθέο χιεο
23.31.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ

23.31.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ
23.32 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε

23.32.1 Καηαζθεπή ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη δνκηθψλ πξντφλησλ, απφ νπηή γε (ςεκέλν πειφ)
23.32.11 Καηαζθεπή κε ππξίκαρσλ θεξακηθψλ νηθνδνκηθψλ ηνχβισλ, θπβφιηζσλ δαπέδσλ, πιαθαθηψλ ππνζηήξημεο ή πιήξσζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ

23.32.11.01 Καηαζθεπή θεξακηθψλ πιίλζσλ

23.32.12 Καηαζθεπή θεξακηδηψλ ζηεγψλ, ζηνηρείσλ, θαιπκκάησλ θαη επελδχζεσλ θαπλνδφρσλ, αξρηηεθηνληθψλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ θεξακηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηδψλ
23.32.12.01 Καηαζθεπή θεξακηδηψλ ζηεγψλ

23.32.13 Καηαζθεπή ζσιήλσλ, πδξνξξνψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιελψζεσλ, απφ θεξακηθή χιε
23.32.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη δνκηθψλ πξντφλησλ, απφ νπηή γε (ςεκέλν πειφ)

23.32.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη δνκηθψλ πξντφλησλ, απφ νπηή γε (ςεκέλν πειφ)

23.4 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πνξζειάλεο θαη θεξακηθήο
23.41 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ

23.41.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ
23.41.11 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πνξζειάλε

23.41.11.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ πηλαθηδίσλ, πηλαθίσλ, αγγείσλ θιπ κε δηαθφζκεζε, απφ πνξζειάλε
23.41.11.02 Παξαγσγή εηδψλ πνξζειάλεο, θαγεληηαλψλ θαη δηαθνζκεκέλσλ θεξακηθψλ εηδψλ

23.41.12 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ εθηφο απφ πνξζειάλε
23.41.12.01 Καηαζθεπή πήιηλσλ αγγείσλ γεληθά, ρσξίο δηαθφζκεζε
23.41.12.02 Καηαζθεπή πήιηλσλ ή ηζηκεληέλησλ γιαζηξψλ θαη δαξληηληέξσλ
23.41.12.03 Καηαζθεπή πηλαθίσλ, αγγείσλ θιπ, απφ θεξακηθέο χιεο εθηφο απφ πνξζειάλε

23.41.13 Καηαζθεπή αγαικαηηδίσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ δηαθφζκεζεο απφ θεξακηθή χιε
23.41.13.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ πηλαθηδίσλ απφ θεξακηθέο χιεο εθηφο απφ πνξζειάλε

23.41.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ
23.41.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ

23.41.99.01 Δξγαζίεο δηαθφζκεζεο εηδψλ απφ πνξζειάλε θαη θαγεληηαλή γε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
23.41.99.02 Δξγαζίεο θεξακίζηα, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ

23.42 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο
23.42.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο

23.42.10 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο
23.42.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο

23.42.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο
23.43 Καηαζθεπή θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ

23.43.1 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κνλσηψλ απφ θεξακηθά· κνλσηηθψλ θεξακηθψλ ηεκαρίσλ γηα κεραλέο, ζπζθεπέο ή ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο
23.43.10 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κνλσηψλ απφ θεξακηθά· κνλσηηθψλ θεξακηθψλ ηεκαρίσλ γηα κεραλέο, ζπζθεπέο ή ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο

23.43.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ
23.43.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θεξακηθψλ κνλσηψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ

23.44 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο
23.44.1 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο

23.44.11 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ γηα εξγαζηεξηαθή, ρεκηθή ή άιιεο ηερληθέο ρξήζεηο, απφ πνξζειάλε
23.44.12 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ γηα εξγαζηεξηαθή, ρεκηθή ή άιιεο ηερληθέο ρξήζεηο, εθηφο απφ πνξζειάλε

23.44.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο
23.44.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο

23.49 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο
23.49.1 Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο

23.49.11 Παξαγσγή θεξακηθψλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία θαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ζπζθεπαζία αγαζψλ
23.49.12 Παξαγσγή άιισλ κε δνκηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.

23.49.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ
23.49.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ

23.5 Παξαγσγή ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη γχςνπ
23.51 Παξαγσγή ηζηκέληνπ

23.51.1 Παξαγσγή ηζηκέληνπ
23.51.11 Παξαγσγή εκηπαινπνηεκέλσλ ζθσξηψλ (νπηφπιηλζσλ clinker)
23.51.12 Παξαγσγή ηζηκέληνπ Portland, αξγηιηθνχ ηζηκέληνπ, θνληψλ πςηθακίλσλ θαη παξφκνησλ πδξαπιηθψλ ηζηκέλησλ

23.51.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηζηκέληνπ
23.51.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηζηκέληνπ

23.52 Παξαγσγή αζβέζηε θαη γχςνπ
23.52.1 Παξαγσγή άλπδξνπ αζβέζηε, έλπδξνπ αζβέζηε θαη πδξαπιηθνχ αζβέζηε

23.52.10 Παξαγσγή άλπδξνπ αζβέζηε, έλπδξνπ αζβέζηε θαη πδξαπιηθνχ αζβέζηε
23.52.2 Παξαγσγή γχςνπ

23.52.20 Παξαγσγή γχςνπ
23.52.3 Παξαγσγή θξπγκέλνπ ή ζπζζσκαησκέλνπ δνινκίηε

23.52.30 Παξαγσγή θξπγκέλνπ ή ζπζζσκαησκέλνπ δνινκίηε
23.52.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αζβέζηε θαη γχςνπ

23.52.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αζβέζηε θαη γχςνπ

23.6 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, ηζηκέλην θαη γχςν
23.61 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα

23.61.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο
23.61.11 Καηαζθεπή πιαθαθηψλ, πιαθφιηζσλ, ηνχβισλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν

23.61.11.01 Καηαζθεπή ηζηκεληέλησλ πιίλζσλ
23.61.12 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα νηθνδνκηθά έξγα ή έξγα πνιηηηθψλ κεραληθψλ, απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν

23.61.12.01 Καηαζθεπή ηππνπνηεκέλσλ ηδαθηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
23.61.2 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ ζθπξφδεκα

23.61.20 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ ζθπξφδεκα
23.61.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο

23.61.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο
23.62 Καηαζθεπή δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν

23.62.1 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο
23.62.10 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο

23.62.10.01 Καηαζθεπή δηαθνζκήζεσλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο
23.62.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο

23.62.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ απφ γχςν γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο
23.63 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

23.63.1 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
23.63.10 Καηαζθεπή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο

23.63.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
23.63.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο

23.64 Καηαζθεπή θνληακάησλ
23.64.1 Καηαζθεπή θνληακάησλ

23.64.10 Καηαζθεπή θνληακάησλ
23.64.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνληακάησλ

23.64.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θνληακάησλ
23.65 Καηαζθεπή ηλνηζηκέληνπ

23.65.1 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ηλνηζηκέλην
23.65.11 Καηαζθεπή ζαλίδσλ ζε ηεκάρηα θαη παξφκνηα είδε απφ θπηηθέο ίλεο, άρπξα ή ππνιείκκαηα μπιείαο, ζπζζσκαησκέλα κε νξπθηέο ζπλδεηηθέο χιεο
23.65.12 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ακηαληνηζηκέλην, ηλνηζηκέλην θπηηαξίλεο ή απφ παξφκνηα

23.65.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ ηλνηζηκέληνπ
23.65.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο εηδψλ ηλνηζηκέληνπ

23.69 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην
23.69.1 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην

23.69.11 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ γχςν ή ζπλζέζεηο κε βάζε ην γχςν π.δ.θ.α.
23.69.11.01 Καηαζθεπή εηδψλ δηαθφζκεζεο απφ γχςν, εθηφο ησλ δνκηθψλ

23.69.19 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν π.δ.θ.α.
23.69.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην

23.69.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ εηδψλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην

23.7 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ
23.70 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ

23.70.1 Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία ιίζσλ

23.70.11

Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία καξκάξνπ, ηξαβεξηίλε, αιάβαζηξνπ, επεμεξγαζκέλσλ θαη πξντφλησλ ηνπο (εθηφο απφ θπβφιηζνπο γηα ιηζφζηξσηα δξφκσλ ή πεδνδξνκίσλ, 
πιάθεο γηα ζηξψζηκν, πιαθίδηα, θχβνπο θιπ) ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ, ραιηθηνχ θαη ζθνλψλ απφ κάξκαξν, ηξαβεξηίλε θαη αιάβαζηξν

23.70.11.01 Δξγαζίεο θνληνπνίεζεο καξκάξσλ
23.70.11.02 Δξγαζίεο θνπήο καξκάξσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
23.70.11.03 Δξγαζίεο ιείαλζεο καξκάξσλ
23.70.11.04 Δξγαζίεο καξκαξνγιππηηθήο
23.70.11.05 Δξγαζίεο ζρηζίκαηνο καξκάξσλ
23.70.11.06 Καηαζθεπή εηδψλ απφ φλπρα θαη αιάβαζηξν
23.70.11.07 Καηαζθεπή καξκάξηλσλ επηηάθησλ κλεκείσλ

23.70.12

Κνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία άιισλ επεμεξγαζκέλσλ δηαθνζκεηηθψλ ή νηθνδνκηθψλ ιίζσλ θαη εηδψλ ηνπο· άιισλ ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ θαη ζθνλψλ απφ θπζηθφ 
ιίζν· εηδψλ απφ ζπζζσκαησκέλν ζρηζηφιηζν

23.70.12.01 Καηαζθεπή ςεθηδσηψλ απφ ιαμεπηνχο ιίζνπο
23.70.12.02 Κνπή θαη θαηεξγαζία ηερλεηψλ καξκάξσλ θαη κσζατθψλ πιαθψλ

23.70.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιίζσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία
23.70.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιίζσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θνπή, κνξθνπνίεζε θαη ηειηθή επεμεξγαζία

23.9 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ θαη κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
23.91 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ

23.91.1 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ πξντφλησλ

23.91.11

Παξαγσγή κπιφπεηξσλ, αθνλφπεηξσλ, ηξνρψλ ιείαλζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ, γηα ηελ θαηεξγαζία ηεο πέηξαο, ρσξίο πιαίζηα θαη κεξψλ ηνπο, απφ θπζηθφ ιίζν, απφ ιεηαληηθά θπζηθά ή 
ηερλεηά ζπζζσκαησκέλα ή απφ θεξακεπηηθέο χιεο

23.91.11.01 Καηεξγαζία ζκχξηδαο θαη θαηαζθεπή ιεηαληηθψλ ή θνπηηθψλ κέζσλ απφ ζκχξηδα
23.91.12 Παξαγσγή ιεηαληηθψλ ζθνλψλ ή θφθθσλ ζε βάζε απφ πθαληηθφ πιηθφ, ραξηί ή ραξηφλη

23.91.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιεηαληηθψλ πξντφλησλ
23.91.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ιεηαληηθψλ πξντφλησλ

23.99 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
23.99.1 Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

23.99.11

Παξαγσγή ακίαληνπ επεμεξγαζκέλνπ ζε ίλεο· κεηγκάησλ κε βάζε ηνλ ακίαλην θαη ην ζεηηθφ καγλήζην· πξντφλησλ παξφκνησλ κεηγκάησλ ή απφ ακίαλην· πιηθνχ ηξηβήο γηα θξέλα, 
ζπκπιέθηεο θαη παξφκνηα είδε, κε ζπλαξκνινγεκέλνπ

23.99.12 Παξαγσγή εηδψλ απφ άζθαιην ή απφ παξφκνηα πιηθά
23.99.12.01 Παξαγσγή ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ απφ άζθαιην γηα επηθάιπςε θηηξίσλ
23.99.12.02 Παξαγσγή κνλσηηθψλ πιηθψλ απφ άζθαιην (πηζζφραξησλ, αζθαιηφπαλσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ)

23.99.13 Παξαγσγή αζθαιηηθψλ κεηγκάησλ κε βάζε θπζηθά ή ηερλεηά ιίζηλα πιηθά θαη βηηνχκην, θπζηθήο αζθάιηνπ ή ζπλαθψλ νπζηψλ σο ζπλδεηηθφ πιηθφ

23.99.14 Παξαγσγή ηερλεηνχ γξαθίηε· γξαθίηε θνιινεηδνχο ή εκηθνιινεηδνχο· παξαζθεπαζκάησλ κε βάζε ην γξαθίηε ή άιιν άλζξαθα ππφ κνξθή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ
23.99.15 Παξαγσγή ηερλεηνχ θνξνχλδηνπ
23.99.19 Παξαγσγή κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

23.99.19.01 Δπεμεξγαζία κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ (ζηεαηίλεο, ζεξατθήο γεο, θίζεξεο, ιεπθφιηζνπ θιπ)
23.99.19.02 Παξαγσγή ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ επηθάιπςεο θηηξίσλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά

23.99.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
23.99.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

24 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ
24.1 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ, ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ

24.10 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ, ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ
24.10.1 Παξαγσγή πξσηνγελψλ πιηθψλ ζηδήξνπ θαη ράιπβα

24.10.11 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ ρπηνζίδεξνπ θαη ρπηνζίδεξνπ spiegel ζε ρειψλεο, θχβνπο ή άιιεο πξσηνγελείο κνξθέο
24.10.12 Παξαγσγή ζηδεξνθξακάησλ

24.10.13

Παξαγσγή ζηδεξνχρσλ πξντφλησλ πνπ ιακβάλνληαη κε απεπζείαο αλαγσγή ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο θαη άιισλ ζπνγγσδψλ ζηδεξνχρσλ πξντφλησλ, ζε ηεκάρηα, ζθαηξίδηα ή παξφκνηεο 
κνξθέο, ζηδήξνπ κε ειάρηζηε θαζαξφηεηα θαηά βάξνο 99,94 %, ζε ηεκάρηα, ζθαηξίδηα ή παξφκνηεο κνξθέο

24.10.14 Παξαγσγή θφθθσλ θαη ζθνλψλ, απφ αθαηέξγαζην ρπηνζίδεξν, ρπηνζίδεξν spiegel ή ράιπβα
24.10.2 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ ράιπβα

24.10.21 Παξαγσγή κε θξακαηνπνηεκέλνπ ράιπβα ζε πιηλζψκαηα ή άιιεο πξσηνγελείο κνξθέο θαη εκηηειψλ πξντφλησλ απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
24.10.22 Παξαγσγή αλνμείδσηνπ ράιπβα ζε πιηλζψκαηα ή άιιεο πξσηνγελείο κνξθέο θαη εκηηειψλ πξντφλησλ απφ αλνμείδσην ράιπβα
24.10.23 Παξαγσγή άιινπ θξακαηνπνηεκέλνπ ράιπβα ζε πιηλζψκαηα ή άιιεο πξσηνγελείο κνξθέο θαη εκηηειψλ πξντφλησλ απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα

24.10.3 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ ράιπβα, πνπ έρνπλ ππνζηεί κφλν ζεξκή έιαζε
24.10.31 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο κε θξακαηνπνηεκέλνπ ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ζεξκή έιαζε, κε πιάηνο >= 600 mm
24.10.32 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο κε θξακαηνπνηεκέλνπ ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ζεξκή έιαζε, κε πιάηνο < 600 mm
24.10.33 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο αλνμείδσηνπ ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ζεξκή έιαζε, κε πιάηνο >= 600 mm
24.10.34 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο αλνμείδσηνπ ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ζεξκή έιαζε, κε πιάηνο < 600 mm
24.10.35 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ζεξκή έιαζε, κε πιάηνο >= 600 mm

24.10.36

Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ζεξκή έιαζε, κε πιάηνο < 600 mm (εθηφο πξντφλησλ απφ "καγλεηηθφ" 
ππξηηηνχρν ράιπβα)

24.10.4 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ςπρξή έιαζε, κε πιάηνο >= 600 mm
24.10.41 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο κε θξακαηνπνηεκέλνπ ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ςπρξή έιαζε, κε πιάηνο >= 600 mm
24.10.42 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο αλνμείδσηνπ ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ςπρξή έιαζε, κε πιάηνο >= 600 mm
24.10.43 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, πνπ έρεη ππνζηεί κφλν ςπρξή έιαζε, κε πιάηνο >= 600 mm

24.10.5

Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ ράιπβα, επελδπκέλσλ, επηκεηαιισκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ θαη πιαηηψλ πξντφλησλ έιαζεο απφ ράιπβα 
ηαρείαο θνπήο θαη "καγλεηηθνχ" ππξηηηνχρνπ ράιπβα

24.10.51 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο κε θξακαηνπνηεκέλνπ ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm, επελδπκέλσλ, επηκεηαιισκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ
24.10.52 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm, επελδπκέλσλ, επηκεηαιισκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ
24.10.53 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ "καγλεηηθφ" ππξηηηνχρν ράιπβα, κε πιάηνο >= 600 mm
24.10.54 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ "καγλεηηθφ" ππξηηηνχρν ράιπβα, κε πιάηνο < 600 mm
24.10.55 Παξαγσγή επίπεδσλ (πιαηηψλ) πξντφλησλ έιαζεο απφ ράιπβα ηαρείαο θνπήο, κε πιάηνο < 600 mm

24.10.6 Παξαγσγή ζεξκηθά θαηεξγαζκέλσλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ ράιπβα
24.10.61 Παξαγσγή δνθψλ θαη ξάβδσλ, κε ζεξκή έιαζε, ζε αθαλφληζηα πεξηειηγκέλα πελία, απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα

24.10.62 Παξαγσγή άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ ράιπβα, πνπ έρνπλ απιψο ζθπξειαηεζεί, ειαζεί ή δηειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζηξίςηκν κεηά ηελ έιαζε
24.10.63 Παξαγσγή δνθψλ θαη ξάβδσλ, κε ζεξκή έιαζε, ζε αθαλφληζηα πεξηειηγκέλα πελία, απφ αλνμείδσην ράιπβα

24.10.64

Παξαγσγή άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ αλνμείδσην ράιπβα, πνπ έρνπλ απιψο ζθπξειαηεζεί, ειαζεί ή δηειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζηξίςηκν 
κεηά ηελ έιαζε

24.10.65 Παξαγσγή δνθψλ θαη ξάβδσλ, κε ζεξκή έιαζε, ζε αθαλφληζηα πεξηειηγκέλα πελία, απφ άιινπο θξακαηνπνηεκέλνπο ράιπβεο

24.10.66

Παξαγσγή άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ άιινπο θξακαηνπνηεκέλνπο ράιπβεο, πνπ έρνπλ απιψο ζθπξειαηεζεί, ειαζεί ή δηειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ 
ππνζηεί ζηξίςηκν κεηά ηελ έιαζε

24.10.67 Παξαγσγή ξάβδσλ θνίισλ γηα γεσηξήζεηο

22



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

24.10.7

Παξαγσγή κνξθνξάβδσλ (open sections) απφ ράιπβα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκή έιαζε, παζζαινζαλίδσλ απφ ράιπβα θαη δνκηθψλ πιηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
γξακκψλ απφ ράιπβα

24.10.71 Παξαγσγή κνξθνξάβδσλ, πνπ έρνπλ απιψο ειαζεί ή δηειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
24.10.72 Παξαγσγή κνξθνξάβδσλ, πνπ έρνπλ απιψο ειαζεί ή δηειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, απφ αλνμείδσην ράιπβα
24.10.73 Παξαγσγή κνξθνξάβδσλ, πνπ έρνπλ απιψο ειαζεί ή δηειαζεί ζε ζεξκή θαηάζηαζε, απφ άιινπο θξακαηνπνηεκέλνπο ράιπβεο
24.10.74 Παξαγσγή παζζαινζαλίδσλ απφ ράιπβα θαη ζπγθνιιεκέλσλ κνξθνξάβδσλ απφ ράιπβα
24.10.75 Παξαγσγή δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ απφ ράιπβα

24.10.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ
24.10.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ

24.2 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ
24.20 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ ζσιήλσλ, αγσγψλ, θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ

24.20.1 Καηαζθεπή ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη θνίισλ κνξθνζσιήλσλ (hollow profiles), ρσξίο ζπγθφιιεζε, απφ ράιπβα
24.20.11 Καηαζθεπή ζσιήλσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αγσγνχο πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ, ρσξίο ζπγθφιιεζε, απφ ράιπβα

24.20.12

Καηαζθεπή επελδχζεσλ θαη ζσιήλψζεσλ θξεάησλ θαη δηαηξεηηθψλ ζηειερψλ αγσγψλ, ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γεψηξεζε πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ρσξίο ζπγθφιιεζε, απφ 
ράιπβα

24.20.13 Καηαζθεπή άιισλ ζσιήλσλ θπθιηθήο δηαηνκήο, απφ ράιπβα
24.20.14 Καηαζθεπή ζσιήλσλ κε θπθιηθήο δηαηνκήο θαη θνίισλ εηδψλ κε θαζνξηζκέλε κνξθή, απφ ράιπβα

24.20.2 Καηαζθεπή ζσιήλσλ, ζπγθνιιεκέλσλ, θπθιηθήο δηαηνκήο, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν > 406,4 mm, απφ ράιπβα

24.20.21 Καηαζθεπή ζσιήλσλ θάζε είδνπο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο αγσγνχο πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ζπγθνιιεκέλσλ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν > 406,4 mm, απφ ράιπβα

24.20.22 Καηαζθεπή επελδχζεσλ θαη ζσιελψζεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γεψηξεζε πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ζπγθνιιεκέλσλ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν > 406,4 mm, απφ ράιπβα
24.20.23 Καηαζθεπή ζσιήλσλ θπθιηθήο δηαηνκήο, ζπγθνιιεκέλσλ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν > 406,4 mm, απφ ράιπβα

24.20.24 Καηαζθεπή άιισλ ζσιήλσλ, θπθιηθήο δηαηνκήο, φπσο ζπλελσκέλσλ ζσιήλσλ, ζπλδεδεκέλσλ κε ήινπο ή κε παξφκνην θιείζηκν, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν > 406,4 mm, απφ ράιπβα
24.20.3 Καηαζθεπή ζσιήλσλ κε εμσηεξηθή δηάκεηξν <= 406,4 mm, ζπγθνιιεκέλσλ, απφ ράιπβα

24.20.31 Καηαζθεπή ζσιήλσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο αγσγνχο πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ζπγθνιιεκέλσλ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν <= 406,4 mm, απφ ράιπβα

24.20.32 Καηαζθεπή επελδχζεσλ θαη ζσιελψζεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε γεψηξεζε πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ζπγθνιιεκέλσλ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν <= 406,4 mm, απφ ράιπβα
24.20.33 Καηαζθεπή ζσιήλσλ θπθιηθήο δηαηνκήο, ζπγθνιιεκέλσλ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν <= 406,4 mm, απφ ράιπβα
24.20.34 Καηαζθεπή ζσιήλσλ κε θπθιηθήο δηαηνκήο, ζπγθνιιεκέλσλ, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν <= 406,4 mm, απφ ράιπβα
24.20.35 Καηαζθεπή άιισλ ζσιήλσλ, φπσο ζπλελσκέλσλ ζσιήλσλ, ζπλδεδεκέλσλ κε ήινπο ή κε παξφκνην θιείζηκν, κε εμσηεξηθή δηάκεηξν <= 406,4 mm, απφ ράιπβα

24.20.4 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ζσιελψζεσλ απφ ράιπβα, κε ρπηεπηψλ
24.20.40 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ζσιελψζεσλ απφ ράιπβα, κε ρπηεπηψλ

24.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζσιήλσλ, θνίισλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ, απφ ράιπβα
24.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζσιήλσλ, θνίισλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ, απφ ράιπβα

24.3 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο επεμεξγαζίαο ράιπβα
24.31 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ξάβδσλ ράιπβα

24.31.1 Καηαζθεπή ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο θαη πιήξσλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (solid profiles) απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
24.31.10 Καηαζθεπή ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο θαη πιήξσλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (solid profiles) απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα

24.31.2 Καηαζθεπή ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο θαη πιήξσλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (solid profiles) απφ θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, εθηφο απφ αλνμείδσην ράιπβα
24.31.20 Καηαζθεπή ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο θαη πιήξσλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (solid profiles) απφ θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, εθηφο απφ αλνμείδσην ράιπβα

24.31.3 Καηαζθεπή ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο θαη πιήξσλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (solid profiles) απφ αλνμείδσην ράιπβα
24.31.30 Καηαζθεπή ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο θαη πιήξσλ εηδψλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (solid profiles) απφ αλνμείδσην ράιπβα

24.31.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο
24.31.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ξάβδσλ (δνθψλ) ςπρξήο νιθήο

24.32 Φπρξή έιαζε ζηελψλ θχιισλ ράιπβα
24.32.1 Καηαζθεπή επίπεδσλ θχιισλ ςπρξήο έιαζεο απφ ράιπβα, κε επηρξηζκέλσλ, κε πιάηνο < 600 mm

24.32.10 Καηαζθεπή επίπεδσλ θχιισλ ςπρξήο έιαζεο απφ ράιπβα, κε επηρξηζκέλσλ, κε πιάηνο < 600 mm
24.32.2 Καηαζθεπή επίπεδσλ θχιισλ ςπρξήο έιαζεο απφ ράιπβα, επελδπκέλσλ, επηκεηαιισκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ, κε πιάηνο < 600 mm

24.32.20 Καηαζθεπή επίπεδσλ θχιισλ ςπρξήο έιαζεο απφ ράιπβα, επελδπκέλσλ, επηκεηαιισκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ, κε πιάηνο < 600 mm
24.32.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επίπεδσλ θχιισλ ςπρξήο έιαζεο

24.32.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επίπεδσλ θχιισλ ςπρξήο έιαζεο
24.33 Φπρξή κνξθνπνίεζε ή δίπισζε κνξθνξάβδσλ ράιπβα

24.33.1 Καηαζθεπή κνξθνξάβδσλ (open sections), πνπ έρνπλ ππνζηεί κνξθνπνίεζε ή δίπισζε ζε ςπρξή θαηάζηαζε, απφ ράιπβα
24.33.11 Καηαζθεπή κνξθνξάβδσλ, πνπ έρνπλ ππνζηεί κνξθνπνίεζε ή δίπισζε ζε ςπρξή θαηάζηαζε, απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
24.33.12 Καηαζθεπή κνξθνξάβδσλ, πνπ έρνπλ ππνζηεί κνξθνπνίεζε ή δίπισζε ζε ςπρξή θαηάζηαζε, απφ αλνμείδσην ράιπβα

24.33.2 Καηαζθεπή ιακαξηλψλ κε λεπξψζεηο απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
24.33.20 Καηαζθεπή ιακαξηλψλ κε λεπξψζεηο απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα

24.33.3 Καηαζθεπή πεηαζκάησλ "ζάληνπηηο" απφ επηθαιπκκέλα θχιια ράιπβα
24.33.30 Καηαζθεπή πεηαζκάησλ "ζάληνπηηο" απφ επηθαιπκκέλα θχιια ράιπβα

24.33.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ, πνπ έρνπλ ππνζηεί κνξθνπνίεζε ή δίπισζε ζε ςπρξή θαηάζηαζε, απφ ράιπβα
24.33.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κνξθνπνίεζε ή δίπισζε ζε ςπρξή θαηάζηαζε, απφ ράιπβα

24.34 Φπρξή επεθηαηηθή νιθή ζπξκάησλ
24.34.1 Καηαζθεπή ζχξκαηνο ςπρξήο νιθήο

24.34.11 Καηαζθεπή ζχξκαηνο ςπρξήο νιθήο απφ κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
24.34.12 Καηαζθεπή ζχξκαηνο ςπρξήο νιθήο απφ θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
24.34.13 Καηαζθεπή ζχξκαηνο ςπρξήο νιθήο απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα

24.34.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζχξκαηνο ςπρξήο νιθήο
24.34.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζχξκαηνο ςπρξήο νιθήο

24.4 Παξαγσγή βαζηθψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
24.41 Παξαγσγή πνιχηηκσλ κεηάιισλ

24.41.1 Παξαγσγή αξγχξνπ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε
24.41.10 Παξαγσγή αξγχξνπ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε

24.41.10.01 Παξαγσγή αξγχξνπ απφ επεμεξγαζία ρεκηθψλ θαηαινίπσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
24.41.2 Παξαγσγή ρξπζνχ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε

24.41.20 Παξαγσγή ρξπζνχ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε
24.41.3 Παξαγσγή ιεπθφρξπζνπ (πιαηίλαο), αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε

24.41.30 Παξαγσγή ιεπθφρξπζνπ (πιαηίλαο), αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε
24.41.4 Παξαγσγή θνηλψλ κεηάιισλ ή αξγχξνπ, επηρξπζσκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο

24.41.40 Παξαγσγή θνηλψλ κεηάιισλ ή αξγχξνπ, επηρξπζσκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο

24.41.5

Παξαγσγή θνηλψλ κεηάιισλ επαξγπξσκέλσλ θαη θνηλψλ κεηάιισλ, αξγχξνπ ή ρξπζνχ επηπιαηηλσκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο 
εκηθαηεξγαζίαο

24.41.50 Παξαγσγή θνηλψλ κεηάιισλ επαξγπξσκέλσλ θαη θνηλψλ κεηάιισλ, αξγχξνπ ή ρξπζνχ επηπιαηηλσκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο
24.41.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πνιχηηκσλ κεηάιισλ

24.41.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πνιχηηκσλ κεηάιισλ
24.41.99.01 Παξαγσγή αξγχξνπ απφ επεμεξγαζία ρεκηθψλ θαηαινίπσλ
24.41.99.02 Τπεξεζίεο επαξγχξσζεο κεηάιισλ
24.41.99.03 Τπεξεζίεο επηρξχζσζεο κεηάιισλ

24.42 Παξαγσγή αινπκίληνπ (αξγίιηνπ)
24.42.1 Παξαγσγή αινπκίληνπ (αξγίιηνπ), αθαηέξγαζηνπ· νμείδηνπ ηνπ αξγηιίνπ

24.42.11 Παξαγσγή αινπκίληνπ (αξγίιηνπ), αθαηέξγαζηνπ
24.42.12 Παξαγσγή νμείδηνπ ηνπ αξγηιίνπ, εθηφο ηνπ ηερλεηνχ θνξνχλδηνπ

24.42.2 Παξαγσγή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ αξγίιηνπ ή θξακάησλ ηνπ αξγίιηνπ
24.42.21 Παξαγσγή ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ αξγίιηνπ
24.42.22 Παξαγσγή δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) αξγίιηνπ
24.42.23 Παξαγσγή ζχξκαηνο αξγίιηνπ
24.42.24 Παξαγσγή πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, απφ αξγίιην, πάρνπο > 0,2 mm
24.42.25 Παξαγσγή ιεπηψλ θχιισλ αξγίιηνπ, πάρνπο <= 0,2 mm

24.42.25.01 Παξαγσγή αινπκηλφραξηνπ
24.42.26 Παξαγσγή ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, απφ αξγίιην

24.42.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αξγίιηνπ
24.42.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αξγίιηνπ

24.43 Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ
24.43.1 Παξαγσγή κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ, αθαηέξγαζησλ

24.43.11 Παξαγσγή κνιχβδνπ, αθαηέξγαζηνπ
24.43.12 Παξαγσγή ςεπδάξγπξνπ, αθαηέξγαζηνπ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

24.43.13 Παξαγσγή θαζζίηεξνπ, αθαηέξγαζηνπ
24.43.2 Παξαγσγή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ απφ κφιπβδν, ςεπδάξγπξν θαη θαζζίηεξν ή ηα θξάκαηά ηνπο

24.43.21 Παξαγσγή πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ απφ κφιπβδν· ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ κνιχβδνπ
24.43.22 Παξαγσγή ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ ςεπδάξγπξνπ
24.43.23 Παξαγσγή δνθψλ, ξάβδσλ, κνξθνξάβδσλ θαη ζχξκαηνο ςεπδάξγπξνπ· πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ ςεπδάξγπξνπ
24.43.24 Παξαγσγή δνθψλ, ξάβδσλ, κνξθνξάβδσλ θαη ζχξκαηνο απφ θαζζίηεξν

24.43.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ
24.43.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ

24.44 Παξαγσγή ραιθνχ
24.44.1 Παξαγσγή ραιθνχ, αθαηέξγαζηνπ· ζπζζσκαησκάησλ (mattes) ραιθνχ· ραιθνχ θνλίαο (cement)

24.44.11 Παξαγσγή ζπζζσκαησκάησλ (mattes) ραιθνχ· ραιθνχ θνλίαο (cement)
24.44.11.01 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ νξείραιθνπ

24.44.12 Παξαγσγή κε θαζαξηζκέλνπ ραιθνχ· αλφδσλ απφ ραιθφ γηα ειεθηξνιπηηθφ θαζαξηζκφ
24.44.13 Παξαγσγή θαζαξηζκέλνπ ραιθνχ θαη θξακάησλ ραιθνχ, αθαηέξγαζησλ· κεηξηθψλ θξακάησλ ραιθνχ

24.44.2 Παξαγσγή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ραιθνχ ή θξακάησλ ηνπ ραιθνχ
24.44.21 Παξαγσγή ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ ραιθνχ
24.44.22 Παξαγσγή δνθψλ, ξάβδσλ θαη κνξθνξάβδσλ (profiles), απφ ραιθφ ή θξάκαηά ηνπ

24.44.22.01 Παξαγσγή εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ νξείραιθν
24.44.22.02 Παξαγσγή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ νξείραιθνπ

24.44.23 Παξαγσγή ζχξκαηνο απφ ραιθφ
24.44.23.01 Παξαγσγή νξεηράιθηλσλ ζπξκάησλ

24.44.24 Παξαγσγή πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, απφ ραιθφ, πάρνπο > 0,15 mm
24.44.25 Παξαγσγή ιεπηψλ θχιισλ, απφ ραιθφ, πάρνπο <= 0,15 mm
24.44.26 Παξαγσγή ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ ραιθφ

24.44.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραιθνχ
24.44.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ραιθνχ

24.45 Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
24.45.1 Παξαγσγή ληθέιηνπ, αθαηέξγαζηνπ· ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ληθέιηνπ

24.45.11 Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ ληθέιηνπ
24.45.12 Παξαγσγή ζπζζσκαησκάησλ (mattes) ληθέιηνπ, επηηεγκάησλ (sinters) νμείδησλ ηνπ ληθέιηνπ θαη άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ληθέιηνπ

24.45.2 Παξαγσγή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ληθέιηνπ ή θξακάησλ ηνπ ληθέιηνπ
24.45.21 Παξαγσγή ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ ληθέιηνπ
24.45.22 Παξαγσγή δνθψλ, ξάβδσλ, κνξθνξάβδσλ θαη ζχξκαηνο, απφ ληθέιην
24.45.23 Παξαγσγή πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ, απφ ληθέιην
24.45.24 Παξαγσγή ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ ληθέιην

24.45.3

Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ θαη εηδψλ ηνπο· θεξακνκεηαιινπξγηθψλ ελψζεσλ· ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ, πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια ή κεηαιιηθέο 
ελψζεηο

24.45.30 Παξαγσγή άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ θαη εηδψλ ηνπο· θεξακνκεηαιινπξγηθψλ ελψζεσλ· ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ, πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια ή κεηαιιηθέο ελψζεηο
24.45.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

24.45.99 Τπεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
24.46 Δπεμεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ

24.46.1

Δπεμεξγαζία θπζηθνχ νπξάληνπ θαη ησλ ελψζεσλ ηνπ· θξακάησλ, δηαζπνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξακνκεηαιινπξγηθψλ ελψζεσλ), θεξακηθψλ 
πξντφλησλ θαη κεηγκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θπζηθφ νπξάλην ή ελψζεηο ηνπ θπζηθνχ νπξάληνπ

24.46.10

Δπεμεξγαζία θπζηθνχ νπξάληνπ θαη ησλ ελψζεσλ ηνπ· θξακάησλ, δηαζπνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξακνκεηαιινπξγηθψλ ελψζεσλ), θεξακηθψλ πξντφλησλ θαη κεηγκάησλ πνπ 
πεξηέρνπλ θπζηθφ νπξάλην ή ελψζεηο ηνπ θπζηθνχ νπξάληνπ

24.46.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ
24.46.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεμεξγαζκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ

24.5 Υχηεπζε κεηάιισλ
24.51 Υχηεπζε ζηδήξνπ

24.51.1 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο ρπηνζίδεξνπ
24.51.11 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο ειαηνχ ρπηνζίδεξνπ
24.51.12 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο ζθαηξνεηδνχο ρπηνζίδεξνπ
24.51.13 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο θαηνχ ρπηνζίδεξνπ

24.51.13.01 Τπεξεζίεο αλάηεμεο ρπηνζίδεξνπ
24.51.2 Καηαζθεπή ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη θνίισλ κνξθνζσιήλσλ (hollow profiles) απφ ρπηνζίδεξν· ζσιήλσλ θαη αγσγψλ απφ ράιπβα

24.51.20 Καηαζθεπή ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη θνίισλ κνξθνζσιήλσλ (hollow profiles) απφ ρπηνζίδεξν· ζσιήλσλ θαη αγσγψλ απφ ράιπβα
24.51.3 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ ρπηνζίδεξν

24.51.30 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ ρπηνζίδεξν
24.51.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ρχηεπζεο ζηδήξνπ

24.51.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ρχηεπζεο ζηδήξνπ
24.52 Υχηεπζε ράιπβα

24.52.1 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο ράιπβα
24.52.10 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο ράιπβα

24.52.10.01 Τπεξεζίεο αλάηεμεο ράιπβα
24.52.2 Καηαζθεπή ζσιήλσλ θαη αγσγψλ θπγνθεληξηθήο ρχηεπζεο ράιπβα

24.52.20 Καηαζθεπή ζσιήλσλ θαη αγσγψλ θπγνθεληξηθήο ρχηεπζεο ράιπβα
24.52.3 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ ρπηνράιπβα

24.52.30 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ ρπηνράιπβα
24.53 Υχηεπζε ειαθξψλ κεηάιισλ

24.53.1 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο ειαθξψλ κεηάιισλ
24.53.10 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο ειαθξψλ κεηάιισλ

24.53.10.01 Τπεξεζίεο αλάηεμεο ειαθξψλ κεηάιισλ
24.54 Υχηεπζε άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

24.54.1 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ
24.54.10 Τπεξεζίεο ρχηεπζεο άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

24.54.10.01 Τπεξεζίεο αλάηεμεο κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ
25.1 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

25.11 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ
25.11.1 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ κέηαιιν

25.11.10 Καηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ κέηαιιν
25.11.2 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ θαη κεξψλ ηνπο

25.11.21 Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζηνηρείσλ γεθπξψλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
25.11.22 Καηαζθεπή πχξγσλ θαη ππιψλσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
25.11.23 Γεκηνπξγία άιισλ θαηαζθεπψλ θαη κεξψλ θαηαζθεπψλ, θαηαζθεπή ιακαξηλψλ, ξάβδσλ, κνξθνξάβδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή αινπκίλην

25.11.23.01 Καηαζθεπή δνκηθψλ κεηαιιηθψλ ζπζηεκάησλ ζηεξίμεσο
25.11.23.02 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο
25.11.23.03 Καηαζθεπή ηππνπνηεκέλσλ κεηαιιηθψλ ηδαθηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
25.11.23.04 Παξαγσγή δνκηθψλ πξντφλησλ θαη κεξψλ ηνπο απφ αινπκίλην

25.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ
25.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ

25.12 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξάζπξσλ
25.12.1 Καηαζθεπή πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιίσλ γηα πφξηεο, απφ κέηαιιν

25.12.10 Καηαζθεπή πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιίσλ γηα πφξηεο, απφ κέηαιιν
25.12.10.01 Καηαζθεπή πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιηψλ γηα πφξηεο, απφ αινπκίλην
25.12.10.02 Καηαζθεπή ππξαζθαιψλ πνξηψλ
25.12.10.03 Καηαζθεπή ξνιψλ γθαξαδφπνξησλ ή αζθαιείαο

25.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξάζπξσλ
25.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξάζπξσλ

25.2 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ
25.21 Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο

25.21.1 Καηαζθεπή ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
25.21.11 Καηαζθεπή ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, κε ειεθηξηθά ζεξκαηλφκελσλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα
25.21.12 Καηαζθεπή ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ή αηκνχ ρακειήο πίεζεο
25.21.13 Καηαζθεπή κεξψλ ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο

25.21.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
25.21.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
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25.29 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ
25.29.1 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ 

25.29.11

Καηαζθεπή ληεπφδηησλ, δεμακελψλ, θάδσλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ (εθηφο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πεπηεζκέλα ή πγξνπνηεκέλα αέξηα), απφ κέηαιιν, ράιπβα ή αξγίιην, 
ρσξεηηθφηεηαο > 300 ιίηξσλ, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο

25.29.11.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ιεβήησλ, ρσξεηηθφηεηαο > 300 lt, φρη γηα θεληξηθή ζέξκαλζε
25.29.12 Καηαζθεπή δνρείσλ γηα ζπκπηεζκέλν ή πγξνπνηεκέλν αέξην, απφ κέηαιιν

25.29.12.01 Καηαζθεπή θελψλ κεηαιιηθψλ θηαιψλ νμπγφλνπ θαη άιισλ αεξίσλ ππφ πίεζε
25.29.12.02 Καηαζθεπή θελψλ κεηαιιηθψλ θηαιψλ πγξαέξηνπ

25.29.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ δεμακελψλ, ληεπφδηησλ θαη δνρείσλ
25.29.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ δεμακελψλ, ληεπφδηησλ θαη δνρείσλ

25.3 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε
25.30 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ιέβεηεο δεζηνχ λεξνχ γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε

25.30.1 Καηαζθεπή αηκνγελλεηξηψλ θαη κεξψλ ηνπο
25.30.11 Καηαζθεπή αηκνιεβήησλ ή άιισλ ιεβήησλ παξαγσγήο αηκνχ· ιεβήησλ ππεξζεξκαηλφκελνπ λεξνχ
25.30.12 Καηαζθεπή βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ιέβεηεο· ζπκππθλσηψλ γηα άιιεο κνλάδεο παξαγσγήο αηκνχ
25.30.13 Καηαζθεπή κεξψλ αηκνγελλεηξηψλ

25.30.2 Καηαζθεπή ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ θαη κεξψλ ηνπο
25.30.21 Καηαζθεπή ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ, εθηφο ησλ δηαρσξηζηψλ ηζφηνπσλ
25.30.22 Καηαζθεπή κεξψλ ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ, εθηφο ησλ δηαρσξηζηψλ ηζφηνπσλ

25.30.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο αηκνγελλεηξηψλ, εθηφο ησλ ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
25.30.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο αηκνγελλεηξηψλ, εθηφο ησλ ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο

25.4 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ
25.40 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ

25.40.1 Καηαζθεπή φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ θαη κεξψλ ηνπο
25.40.11 Καηαζθεπή πνιεκηθψλ φπισλ, εθηφο απφ πεξίζηξνθα, πηζηφιηα θαη παξφκνηα φπια
25.40.12 Καηαζθεπή πεξίζηξνθσλ, πηζηνιηψλ, κε πνιεκηθψλ ππξνβφισλ θαη παξφκνησλ ζπζηεκάησλ
25.40.13 Καηαζθεπή βνκβψλ, βιεκάησλ θαη παξφκνησλ πνιεκνθφδησλ· θπζηγγίσλ, άιισλ ππξνκαρηθψλ θαη βιεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο
25.40.14 Καηαζθεπή κεξψλ πνιεκηθψλ φπισλ θαη άιισλ φπισλ

25.40.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ
25.40.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ

25.5 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε· θνληνκεηαιινπξγία
25.50 θπξειάηεζε, θνίιαλζε, αληζφπαρε ηχπσζε θαη κνξθνπνίεζε κεηάιισλ κε έιαζε· θνληνκεηαιινπξγία

25.50.1 Τπεξεζίεο ζθπξειάηεζεο, ζπκπίεζεο, ηχπσζεο θαη έιαζεο κεηάιινπ
25.50.11 Τπεξεζίεο ζθπξειάηεζεο κεηάιινπ

25.50.11.01 Τπεξεζίεο ςπρξήο δηέιαζεο ή έιαζεο κεηάιισλ γεληθά
25.50.12 Τπεξεζίεο ηχπσζεο κεηάιισλ
25.50.13 Άιιεο ππεξεζίεο έιαζεο κεηάιισλ

25.50.13.01 Τπεξεζίεο δηακφξθσζεο κεηάιισλ ζε θπιίλδξνπο
25.50.2 Κνληνκεηαιινπξγία

25.50.20 Κνληνκεηαιινπξγία
25.50.20.01 Τπεξεζίεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ απεπζείαο απφ θφλεηο κεηάιινπ κε ζεξκή επεμεξγαζία (επίηεμε) ή ππφ πίεζε
25.50.20.02 Τπεξεζίεο παξαγσγήο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ιείαλζε θαη θνπή κεξψλ απφ ζθιεξά κεηαιιηθά θαξβίδηα

25.6 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ· κεηαιινηερλία
25.61 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ

25.61.1 Τπεξεζίεο επηθάιπςεο κεηάιισλ
25.61.11 Τπεξεζίεο κεηαιιηθήο επηθάιπςεο κεηάιισλ

25.61.11.01 Τπεξεζίεο επηθαζζηηέξσζεο κεηάιισλ
25.61.11.02 Τπεξεζίεο επηληθέισζεο θαη επηρξσκίσζεο κεηάιισλ
25.61.11.03 Τπεξεζίεο επηςεπδαξγχξσζεο κεηάιισλ κε ειεθηξφιπζε θαη ρεκηθή επεμεξγαζία
25.61.11.04 Τπεξεζίεο κεηαιιηθήο επίρξηζεο κε ςεθαζκφ ελ ζεξκψ

25.61.12 Τπεξεζίεο κε κεηαιιηθήο επίρξηζεο κεηάιισλ
25.61.12.01 Τπεξεζίεο πιαζηηθήο επίρξηζεο κεηάιισλ

25.61.2 Άιιεο ππεξεζίεο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ
25.61.21 Τπεξεζίεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ, εθηφο ηεο κεηαιιηθήο επίρξηζεο
25.61.22 Άιιεο ππεξεζίεο επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ

25.61.22.01 Τπεξεζίεο ακκνβνιηζκνχ κεηάιισλ
25.61.22.02 Τπεξεζίεο αλνδίσζεο κεηάιισλ
25.61.22.03 Τπεξεζίεο αθαίξεζεο γξεδηψλ θαη θαζαξηζκνχ κεηάιισλ
25.61.22.04 Τπεξεζίεο ελαπφζεζεο αεξίνπ θάζεσο (CVD/PVD) ζε κέηαιια
25.61.22.05 Τπεξεζίεο ιείαλζεο κε πεξηζηξνθή κεηάιισλ
25.61.22.06 Τπεξεζίεο ζηίιβσζεο κεηάιισλ
25.61.22.07 Τπεξεζίεο ράξαμεο θαη απνηχπσζεο επί κεηάιισλ
25.61.22.08 Τπεξεζίεο ρξσκαηηζκνχ θαη βεξληθψκαηνο κεηάιισλ

25.62 Μεηαιινηερλία
25.62.1 Τπεξεζίεο ηφξλεπζεο κεηαιιηθψλ κεξψλ

25.62.10 Τπεξεζίεο ηφξλεπζεο κεηαιιηθψλ κεξψλ
25.62.2 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαιινηερλίαο

25.62.20 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαιινηερλίαο
25.62.20.01 Τπεξεζίεο νμπγνλνθφιιεζεο θαη ειεθηξνζπγθφιιεζεο κεηάιισλ

25.7 Καηαζθεπή καραηξνπίξνπλσλ, εξγαιείσλ θαη ζηδεξηθψλ
25.71 Καηαζθεπή καραηξνπίξνπλσλ

25.71.1 Καηαζθεπή καραηξνπίξνπλσλ
25.71.11 Καηαζθεπή καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπίδσλ ηνπο
25.71.12 Καηαζθεπή μπξαθηψλ θαη ιεπίδσλ μπξαθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθαηέξγαζησλ κεηαιιηθψλ ηαηληψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ μπξαθηψλ
25.71.13 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ καραηξνπίξνπλσλ· εηδψλ θαη ζπλφισλ εηδψλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ

25.71.14

Καηαζθεπή θνπηαιηψλ, πηξνπληψλ, ηξππεηψλ θνπηαιψλ, ηξππεηψλ θνπηαιψλ, ζπάηνπισλ γηα γιπθά, καραηξηψλ γηα ςάξηα, γηα βνχηπξν, ιαβίδσλ γηα ηε δάραξε θαη παξφκνησλ καγεηξηθψλ 
ή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ

25.71.15 Καηαζθεπή μηθψλ, ζπαζηψλ, μηθνινγρψλ, ινγρψλ θαη παξφκνησλ φπισλ θαη κεξψλ ηνπο
25.71.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο καραηξνπίξνπλσλ

25.71.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο καραηξνπίξνπλσλ
25.72 Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ

25.72.1 Καηαζθεπή θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ
25.72.11 Καηαζθεπή ινπθέησλ, θιεηδαξηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα θαη γηα έπηπια, απφ θνηλά κέηαιια
25.72.12 Καηαζθεπή άιισλ θιεηδαξηψλ, απφ θνηλά κέηαιια
25.72.13 Καηαζθεπή θιείζηξσλ θαη πιαηζίσλ κε θιείζηξα, πνπ πεξηιακβάλνπλ θιεηδαξηέο· κεξψλ ηνπο
25.72.14 Καηαζθεπή κεληεζέδσλ, εμαξηεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, θαηάιιεισλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα, πφξηεο, παξάζπξα, έπηπια θαη παξφκνηα είδε, απφ θνηλά κέηαιια

25.72.14.01 Καηαζθεπή ζπξηψλ, ζειπθσκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
25.72.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ

25.72.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ
25.73 Καηαζθεπή εξγαιείσλ

25.73.1 Καηαζθεπή εξγαιείσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία
25.73.10 Καηαζθεπή εξγαιείσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία

25.73.2 Καηαζθεπή ρεηξνπξίνλσλ· ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο
25.73.20 Καηαζθεπή ρεηξνπξίνλσλ· ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο

25.73.3 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο
25.73.30 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο

25.73.4 Καηαζθεπή ελαιιάμηκσλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο ή γηα εξγαιεηνκεραλέο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα είηε ρσξίο ξεχκα
25.73.40 Καηαζθεπή ελαιιάμηκσλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο ή γηα εξγαιεηνκεραλέο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα είηε ρσξίο ξεχκα

25.73.5 Καηαζθεπή κεηξψλ· θαζψλ (πιαηζίσλ) ρπηεξίνπ γηα ρπηήξηα κεηάιινπ· βάζεσλ κεηξψλ· κνληέισλ γηα κήηξεο
25.73.50 Καηαζθεπή κεηξψλ· θαζψλ (πιαηζίσλ) ρπηεξίνπ γηα ρπηήξηα κεηάιινπ· βάζεσλ κεηξψλ· κνληέισλ γηα κήηξεο

25.73.50.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ κεηξψλ κε πξέζα
25.73.6 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ

25.73.60 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ
25.73.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο εξγαιείσλ

25.73.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο εξγαιείσλ

25.9 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ
25.91 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ

25
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25.91.1 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ θπιηλδξηθψλ δνρείσλ (βαξειηψλ) θαη παξφκνησλ δνρείσλ

25.91.11

Καηαζθεπή βπηίσλ, βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, γηα θάζε πιηθφ (εθηφο αεξίνπ), απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ρσξεηηθφηεηαο >= 50 lt αιιά 
<= 300 lt, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο

25.91.12

Καηαζθεπή βπηίσλ, βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ (εθηφο εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα θιεηζζνχλ κε ζπγθφιιεζε ή ιηζνθφιιεζε), θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, γηα 
θάζε πιηθφ (εθηφο αεξίνπ), απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ρσξεηηθφηεηαο < 50 lt, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο

25.91.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ραιχβδηλσλ θπιηλδξηθψλ δνρείσλ (βαξειηψλ) θαη παξφκνησλ δνρείσλ
25.91.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ραιχβδηλσλ θπιηλδξηθψλ δνρείσλ (βαξειηψλ) θαη παξφκνησλ δνρείσλ

25.92 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
25.92.1 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

25.92.11 Καηαζθεπή θνπηηψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, πνπ θιείλνληαη κε ζπγθφιιεζε ή ιηζνθφιιεζε (sertissage), ρσξεηηθφηεηαο < 50 lt
25.92.11.01 Καηαζθεπή ιεπθνζηδεξψλ δνρείσλ

25.92.12 Καηαζθεπή αινπκηλέλησλ βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, γηα θάζε πιηθφ (εθηφο αεξίνπ), ρσξεηηθφηεηαο <= 300 lt
25.92.12.01 Καηαζθεπή ζσιελαξίσλ, κεηαιιηθψλ

25.92.13 Καηαζθεπή πσκάησλ-ζηεθαληψλ θαη πσκάησλ, ηαπψλ θαη θαπαθηψλ, απφ θνηλά κέηαιια
25.92.13.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πσκάησλ

25.92.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
25.92.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο

25.93 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ
25.93.1 Καηαζθεπή εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ

25.93.11 Καηαζθεπή ζπξκαηφζρνηλσλ, θαισδίσλ, πιεμνχδσλ, αξηαλψλ (ζακπαληψλ) θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξνκνλσκέλσλ
25.93.11.01 Καηαζθεπή θαισδίσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξνκνλσκέλσλ

25.93.12 Καηαζθεπή ζπξκαηνπιέγκαηνο, απφ ζίδεξν ή ράιπβα· ζπξκαηφζρνηλσλ, θαισδίσλ, πιεμνχδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ραιθφ ή αινπκίλην, κε ειεθηξνκνλσκέλσλ

25.93.13 Καηαζθεπή πθαζκάησλ, ζηηψλ, πιεγκάησλ, δηθηπσηψλ θαη πιηθψλ πεξίθξαμεο, απφ ζχξκα ζηδήξνπ, ράιπβα ή ραιθνχ· ηεηακέλσλ θχιισλ κεηάιινπ, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή ραιθφ
25.93.14 Καηαζθεπή θαξθηψλ, πξνθψλ, πηλεδψλ, ζπλδεηήξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
25.93.15 Καηαζθεπή ζχξκαηνο, ξάβδσλ, ζσιήλσλ, πιαθψλ, ειεθηξφδησλ, κε επηθάιπςε ή κε ππξήλα απφ ζπιιίπαζκα (flux)
25.93.16 Καηαζθεπή ειαηεξίσλ θαη ειαζκάησλ ειαηεξίσλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα· ράιθηλσλ ειαηεξίσλ

25.93.16.01 Καηαζθεπή ζηδεξψλ ειαηεξίσλ
25.93.17 Καηαζθεπή αιπζίδσλ (εθηφο ησλ αξζξσηψλ αιπζίδσλ) θαη κεξψλ ηνπο

25.93.18

Καηαζθεπή βεινλψλ ξαςίκαηνο, βεινλψλ πιεμίκαηνο, ζαθνξάθσλ, βεινλαθηψλ, θεληεηεξίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γηα ρξήζε κε ην ρέξη, απφ ζίδεξν ή ράιπβα· παξακαλψλ θαη άιισλ 
θαξθηηζψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, π.δ.θ.α.

25.93.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πξντφλησλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ
25.93.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πξντφλησλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ

25.94 Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ
25.94.1 Καηαζθεπή ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ

25.94.11 Καηαζθεπή θνριησηψλ ζπλδεηήξσλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, π.δ.θ.α.
25.94.11.01 Καηαζθεπή ζηξηθνληψλ, βηδψλ θαη πεξηθνριίσλ (παμηκαδηψλ), απφ ζίδεξν ή ράιπβα

25.94.12 Καηαζθεπή κε θνριησηψλ ζπλδεηήξσλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, π.δ.θ.α.
25.94.13 Καηαζθεπή κε θνριησηψλ θαη θνριησηψλ ζπλδεηήξσλ, απφ ραιθφ

25.94.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ
25.94.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ

25.99 Καηαζθεπή άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
25.99.1 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ εηδψλ γηα ην κπάλην θαη ηελ θνπδίλα

25.99.11 Καηαζθεπή λεξνρπηψλ, ληπηήξσλ, κπαληέξσλ θαη άιισλ εηδψλ πγηεηλήο θαη κεξψλ ηνπο, απφ ζίδεξν, ράιπβα, ραιθφ ή αινπκίλην
25.99.12 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ, καγεηξηθψλ ή νηθηαθψλ ζθεπψλ θαη κεξψλ ηνπο, απφ ζίδεξν, ράιπβα, ραιθφ ή αινπκίλην

25.99.2 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ θνηλά κέηαιια
25.99.21 Καηαζθεπή ρξεκαηνθηβψηησλ, πνξηψλ ζσξαθηζκέλσλ θαη ρσξηζκάησλ γηα ζεζαπξνθπιάθηα, θηβψηηα θαη θαζεηίλεο αζθαιείαο θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θνηλά κέηαιια

25.99.21.01 Καηαζθεπή ρξεκαηνθηβψηησλ απφ βαζηθά κέηαιια

25.99.22

Καηαζθεπή θνπηηψλ ηαμηλφκεζεο, ζεθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε αληηγξάθσλ, γξαθηδνζεθψλ, ζεθψλ ζθξαγίδσλ θαη παξφκνηνπ πιηθνχ θαη εηδψλ γξαθείνπ, απφ θνηλά κέηαιια, κε εμαίξεζε ηα 
έπηπια γξαθείνπ

25.99.23

Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ γηα εμψθπιια (ληνζηέ) ή θαθέινπο θηλεηψλ θχιισλ, ζπλδεηήξσλ εγγξάθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γξαθείνπ, θαζψο θαη ζπλδεηήξσλ ζπξξαθήο ζε πιαθέηεο, απφ 
θνηλά κέηαιια

25.99.24 Καηαζθεπή αγαικαηηδίσλ θαη άιισλ εηδψλ δηαθφζκεζεο, θάδξσλ γηα θσηνγξαθίεο, πίλαθεο ή παξφκνηα είδε θαη θαζξεπηψλ, απφ θνηλά κέηαιια
25.99.24.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ θνξληδψλ

25.99.25

Καηαζθεπή θιείζηξσλ, ζπλαξκνγψλ ηνπο, πνξπψλ, πνξπψλ-θιείζηξσλ, πνξπψλ κε πεξφλε (αγθξαθψλ), αγθίζηξσλ, θνπηηζψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θνηλά κέηαιια, γηα ελδχκαηα, 
ππνδήκαηα ή γηα θάζε θαηαζθεπή· θαςνπιηψλ ζσιελσηψλ ή κε ζρηζηφ ζηέιερνο, απφ θνηλά κέηαιια· ραληξψλ θαη πνχιησλ, απφ θνηλά κέηαιια

25.99.25.01 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζειπθσκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
25.99.25.02 Παξαγσγή άιισλ ιεπθνζηδεξψλ πξντφλησλ
25.99.25.03 Παξαγσγή άιισλ νξεηράιθηλσλ πξντφλησλ

25.99.26 Καηαζθεπή ειίθσλ πινίσλ θαη ησλ πηεξπγίσλ ηνπο
25.99.29 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ θνηλά κέηαιια π.δ.θ.α.

25.99.29.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ θχιισλ απφ κέηαιια
25.99.29.02 Καηαζθεπή εηδψλ δηαθφζκεζεο απφ νξείραιθν
25.99.29.03 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ
25.99.29.04 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ θνπξηηλφβεξγσλ
25.99.29.05 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζπζηεκάησλ ζηεξίμεσο, άιισλ απφ δνκηθά
25.99.29.06 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθξαγίδσλ, επηγξαθψλ, ζεκάησλ θιπ
25.99.29.07 Καηαζθεπή πηλαθίδσλ νδηθήο ζήκαλζεο
25.99.29.08 Καηαζθεπή ζθαιψλ απφ ζίδεξν ή αινπκίλην

25.99.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ θαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
25.99.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο άιισλ θαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ
26.1 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θαη πιαθεηψλ

26.11 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ
26.11.1 Καηαζθεπή ιπρληψλ θαη ζσιήλσλ ζεξκήο θαζφδνπ, ςπρξήο θαζφδνπ ή θσηνθαζφδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιπρληψλ θαζνδηθψλ αθηίλσλ

26.11.11 Καηαζθεπή ιπρληψλ θαζνδηθψλ αθηίλσλ ηειεφξαζεο· ιπρληψλ γηα ηειενπηηθέο κεραλέο ιήςεο· άιισλ ιπρληψλ θαζνδηθψλ αθηίλσλ
26.11.12 Καηαζθεπή ιυρληψλ magnetron, ιπρληψλ klystron, ιπρληψλ κηθξνθπκάησλ θαη άιισλ ιπρληψλ

26.11.2 Καηαζθεπή δηφδσλ θαη θξπζηαιινιπρληψλ (transistors)
26.11.21 Καηαζθεπή δηφδσλ· θξπζηαιινιπρληψλ (transistors)· ζπξίζηνξ (thyristors), δηαθνπηψλ δίπιεπξεο δηφδνπ (DIACs) θαη δηαθνπηψλ δίπιεπξεο ηξηφδνπ (TRIACs)
26.11.22 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ κε εκηαγσγνχο· δηφδσλ εθπνκπήο θσηφο· ζπλαξκνινγεκέλσλ πηεδνειεθηξηθσλ θξπζηάιισλ· κεξψλ ηνπο

26.11.3 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ
26.11.30 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ

26.11.4 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ
26.11.41 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ π.δ.θ.α.

26.11.41.01 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ

26.11.9 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ
26.11.91 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ
26.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ

26.12 Καηαζθεπή έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ
26.12.1 Καηαζθεπή ηππσκέλσλ θπθισκάησλ

26.12.10 Καηαζθεπή ηππσκέλσλ θπθισκάησλ
26.12.2 Καηαζθεπή θαξηψλ ήρνπ, βίληεν, δηθηχνπ θαη παξφκνησλ θαξηψλ γηα κεραλέο απηφκαηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ

26.12.20 Καηαζθεπή θαξηψλ ήρνπ, βίληεν, δηθηχνπ θαη παξφκνησλ θαξηψλ γηα κεραλέο απηφκαηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
26.12.3 Καηαζθεπή θαξηψλ κε ειεθηξνληθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ("έμππλσλ" θαξηψλ)

26.12.30 Καηαζθεπή θαξηψλ κε ειεθηξνληθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ("έμππλσλ" θαξηψλ)
26.12.9 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθηχπσζε θπθισκάησλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ

26.12.91 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθηχπσζε θπθισκάησλ
26.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ

26.2 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ
26.20 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ

26.20.1 Καηαζθεπή κεραλψλ πιεξνθνξηθήο θαη κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο

26.20.11

Καηαζθεπή θνξεηψλ ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, βάξνπο <= 10 kg, φπσο είλαη νη ππνινγηζηέο ησλ ηχπσλ "laptop" θαη "notebook'· πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ 
βνεζψλ (PDA) θαη παξφκνησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ

26.20.12 Καηαζθεπή ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ πψιεζεο, απηφκαησλ ηακηαθψλ κεραλψλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε κεραλέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ή ζε δίθηπν

26.20.13

Καηαζθεπή απηφκαησλ ςεθηαθψλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρνπλ ζην ίδην πεξίβιεκα ηνπιάρηζηνλ κηα θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, κηα κνλάδα εηζφδνπ θαη κηα 
κνλάδα εμφδνπ, ζπλδπαζκέλσλ ή κε

26.20.14 Καηαζθεπή απηφκαησλ ςεθηαθψλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή ζπζηεκάησλ

26
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

26.20.15

Καηαζθεπή άιισλ ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, είηε πεξηέρνπλ ή δελ πεξηέρνπλ ζην ίδην πεξίβιεκα κηα ή δχν απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο κνλάδσλ: κνλάδεο 
κλήκεο, κνλάδεο εηζφδνπ, κνλάδεο εμφδνπ

26.20.16 Καηαζθεπή κνλάδσλ εηζφδνπ ή εμφδνπ, είηε πεξηέρνπλ ή δελ πεξηέρνπλ ζην ίδην πεξίβιεκα κνλάδεο κλήκεο
26.20.16.01 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ ή νπηηθψλ αλαγλσζηψλ

26.20.17 Καηαζθεπή νζνλψλ θαη πξνβνιέσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε απηφκαην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
26.20.18 Καηαζθεπή κνλάδσλ πνπ εθηεινχλ δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: εθηχπσζε, ζάξσζε, αληηγξαθή, απνζηνιή θαμ

26.20.2 Καηαζθεπή κνλάδσλ κλήκεο θαη άιισλ ζπζθεπψλ κλήκεο
26.20.21 Καηαζθεπή κνλάδσλ κλήκεο
26.20.22 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαηεξήζηκεο κλήκεο ζε ζηεξεά θαηάζηαζε

26.20.3 Καηαζθεπή άιισλ κνλάδσλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
26.20.30 Καηαζθεπή άιισλ κνλάδσλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ

26.20.4 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ
26.20.40 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ

26.20.9

Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ

26.20.91 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ
26.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ

26.3 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο
26.30 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο

26.30.1 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ εθπνκπήο ξαδηφθσλνπ ή ηειεφξαζεο· ηειενπηηθψλ κεραλψλ ιήςεο
26.30.11 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ εθπνκπήο κε ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο ιήςεο
26.30.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ εθπνκπήο ρσξίο ελζσκαησκέλεο ζπζθεπέο ιήςεο
26.30.13 Καηαζθεπή ηειενπηηθψλ κεραλψλ ιήςεο

26.30.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ ελζχξκαηε ηειεθσλία ή ηελ ελζχξκαηε ηειεγξαθία· εηθνλνηειέθσλσλ
26.30.21 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ ελζχξκαηεο ηειεθσλίαο κε αζχξκαην αθνπζηηθφ
26.30.22 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ θπςεινεηδνχο (θηλεηήο) ηειεθσλίαο ή άιισλ αζχξκαησλ δηθηχσλ

26.30.23

Καηαζθεπή άιισλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ εθπνκπήο ή ιήςεο ήρνπ, εηθφλαο ή άιισλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο ελζχξκαηνπ ή 
αζχξκαηνπ δηθηχνπ (φπσο ηα ηνπηθά δίθηπα ή ηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο)

26.30.3 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ ηειεθσληθψλ ή ηειεγξαθηθψλ ζπζθεπψλ
26.30.30 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ ηειεθσληθψλ ή ηειεγξαθηθψλ ζπζθεπψλ

26.30.4 Καηαζθεπή θεξαηψλ θαη αλαθιαζηήξσλ θάζε είδνπο θαη κεξψλ ηνπο· κεξψλ ζπζθεπψλ εθπνκπήο ξαδηφθσλνπ, ηειεφξαζεο θαη ηειενπηηθψλ κεραλψλ ιήςεο
26.30.40 Καηαζθεπή θεξαηψλ θαη αλαθιαζηήξσλ θάζε είδνπο θαη κεξψλ ηνπο· κεξψλ ζπζθεπψλ εθπνκπήο ξαδηφθσλνπ, ηειεφξαζεο θαη ηειενπηηθψλ κεραλψλ ιήςεο

26.30.40.01 Καηαζθεπή δνξπθνξηθψλ θεξαηψλ ηειεφξαζεο
26.30.40.02 Καηαζθεπή θεξαηψλ ηειεφξαζεο

26.30.5 Καηαζθεπή αληηθιεπηηθψλ ή ππξνζβεζηηθψλ ζπλαγεξκψλ θαη παξφκνησλ ζπζθεπψλ
26.30.50 Καηαζθεπή αληηθιεπηηθψλ ή ππξνζβεζηηθψλ ζπλαγεξκψλ θαη παξφκνησλ ζπζθεπψλ

26.30.50.01 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο, ειέγρνπ θαη αζθαιείαο
26.30.6 Καηαζθεπή κεξψλ αληηθιεπηηθψλ ή ππξνζβεζηηθψλ ζπλαγεξκψλ θαη παξφκνησλ ζπζθεπψλ

26.30.60 Καηαζθεπή κεξψλ αληηθιεπηηθψλ ή ππξνζβεζηηθψλ ζπλαγεξκψλ θαη παξφκνησλ ζπζθεπψλ
26.30.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο

26.30.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο

26.4 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο
26.40 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο

26.40.1 Καηαζθεπή δεθηψλ ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο
26.40.11 Καηαζθεπή δεθηψλ ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο (εθηφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα απηνθίλεηα), πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο
26.40.12 Καηαζθεπή δεθηψλ ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο

26.40.2 Καηαζθεπή ηειενπηηθψλ δεθηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ή ρσξίο ξαδηνθσληθνχο δέθηεο ή ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ήρνπ ή εηθφλαο
26.40.20 Καηαζθεπή ηειενπηηθψλ δεθηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ή ρσξίο ξαδηνθσληθνχο δέθηεο ή ζπζθεπέο εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ήρνπ ή εηθφλαο

26.40.3 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ γηα ηελ εγγξαθή ή αλαπαξαγσγή ήρνπ ή εηθφλαο
26.40.31 Καηαζθεπή ζπζηεκάησλ πεξηζηξνθήο δίζθσλ, πηθάπ, θαζεηφθσλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ αλαπαξαγσγήο ήρνπ
26.40.32 Καηαζθεπή καγλεηφθσλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο ήρνπ
26.40.33 Καηαζθεπή βηληενθακεξψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο εηθφλαο
26.40.34 Καηαζθεπή νζνλψλ θαη πξνβνιέσλ, πνπ δελ θέξνπλ ηειενπηηθνχο δέθηεο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε απηφκαηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ

26.40.4 Καηαζθεπή κηθξφθσλσλ, κεγάθσλσλ, δεθηψλ ξαδηνηειεθσλίαο ή ξαδηνηειεγξαθίαο
26.40.41 Καηαζθεπή κηθξφθσλσλ θαη ππνζηεξηγκάησλ ηνπο
26.40.42 Καηαζθεπή κεγάθσλσλ· αθνπζηηθψλ θεθαιήο, θνηλψλ αθνπζηηθψλ θαη ζπλφισλ (ζεη) ζπλδπαζκέλσλ κε κηθξφθσλν
26.40.43 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ εληζρπηψλ αθνπζηηθήο ζπρλφηεηαο· ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ελίζρπζεο ήρνπ
26.40.44 Καηαζθεπή δεθηψλ ξαδηνηειεθσλίαο ή ξαδηνηειεγξαθίαο π.δ.θ.α.

26.40.5 Καηαζθεπή κεξψλ εμνπιηζκνχ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο
26.40.51 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ εμνπιηζκνχ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο
26.40.52 Καηαζθεπή κεξψλ ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ θαη πνκπψλ

26.40.6

Καηαζθεπή ρεηξηζηεξίσλ βηληενπαηρληδηψλ (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε έλα ηειενπηηθφ δέθηε ή έρνπλ ελζσκαησκέλε νζφλε) θαη άιισλ παηρληδηψλ ηθαλνηήησλ ή 
ηχρεο κε ειεθηξνληθή νζφλε

26.40.60

Καηαζθεπή ρεηξηζηεξίσλ βηληενπαηρληδηψλ (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε έλα ηειενπηηθφ δέθηε ή έρνπλ ελζσκαησκέλε νζφλε) θαη άιισλ παηρληδηψλ ηθαλνηήησλ ή ηχρεο κε ειεθηξνληθή 
νζφλε

26.40.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ επξείαο θαηαλάισζεο
26.40.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ επξείαο θαηαλάισζεο

26.5 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο· θαηαζθεπή ξνινγηψλ
26.51 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο

26.51.1 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πινήγεζεο, κεηεσξνινγίαο, γεσθπζηθήο θαη παξφκνησλ επηζηεκψλ
26.51.11 Καηαζθεπή ππμίδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ· άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πινήγεζεο

26.51.12 Καηαζθεπή ηειεκέηξσλ, ζενδφιηρσλ θαη ηαρχκεηξσλ· άιισλ ηνπνγξαθηθψλ, πδξνγξαθηθψλ, σθεαλνγξαθηθψλ, πδξνινγηθψλ, κεηεσξνινγηθψλ ή γεσθπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ
26.51.2 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ ξαδηναλίρλεπζεο (ξαληάξ) θαη ξαδηνθαηεχζπλζεο (ξαδηνπινήγεζεο)

26.51.20 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ ξαδηναλίρλεπζεο (ξαληάξ) θαη ξαδηνθαηεχζπλζεο (ξαδηνπινήγεζεο)
26.51.3 Καηαζθεπή δπγαξηψλ αθξηβείαο· νξγάλσλ ζρεδίαζεο, ππνινγηζκνχ, κέηξεζεο ηνπ κήθνπο θαη παξφκνησλ

26.51.31 Καηαζθεπή δπγαξηψλ κε επαηζζεζία ζε βάξνο >= 5 cg
26.51.31.01 Καηαζθεπή δπγαξηψλ αθξηβείαο

26.51.32 Καηαζθεπή ηξαπεδηψλ θαη κεραλψλ ζρεδίαζεο, θαη άιισλ νξγάλσλ ζρεδίαζεο, ράξαμεο ή δηελέξγεηαο καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ
26.51.33 Καηαζθεπή νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ κήθνπο, γηα ρξήζε κε ην ρέξη [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηθξνκέηξσλ θαη κεηξεηψλ (πνδηψλ) κε απιαθψζεηο] π.δ.θ.α.

26.51.4 Καηαζθεπή νξγάλσλ κέηξεζεο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ή ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ
26.51.41 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο ή αλίρλεπζεο ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ
26.51.42 Καηαζθεπή ηαιαληνζθφπησλ θαη ηαιαληνγξάθσλ θαζνδηθψλ αθηίλσλ
26.51.43 Καηαζθεπή νξγάλσλ κέηξεζεο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ρσξίο δηάηαμε θαηαγξαθήο
26.51.44 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο
26.51.45 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο ή ειέγρνπ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ π.δ.θ.α.

26.51.5 Καηαζθεπή νξγάλσλ ειέγρνπ άιισλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
26.51.51 Καηαζθεπή πδξφκεηξσλ, ζεξκφκεηξσλ, ππξφκεηξσλ, βαξφκεηξσλ, πγξφκεηξσλ θαη ςπρξφκεηξσλ
26.51.52 Καηαζθεπή νξγάλσλ κέηξεζεο ή ειέγρνπ ηεο παξνρήο, ηεο ζηάζκεο, ηεο πίεζεο ή άιισλ κεηαβιεηψλ ησλ πγξψλ θαη ησλ αεξίσλ
26.51.53 Καηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ γηα θπζηθέο ή ρεκηθέο αλαιχζεηο π.δ.θ.α.

26.51.6 Καηαζθεπή άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη δνθηκψλ
26.51.61 Καηαζθεπή κηθξνζθνπίσλ (εθηφο ησλ νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ) θαη ζπζθεπψλ πεξίζιαζεο
26.51.62 Καηαζθεπή κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ δνθηκήο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ
26.51.63 Καηαζθεπή κεηξεηψλ παξνρήο ή παξαγσγήο αεξίσλ, πγξψλ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
26.51.64 Καηαζθεπή ζηξνθφκεηξσλ θαη κεηξεηψλ παξαγσγήο, ηαμίκεηξσλ· νξγάλσλ έλδεημεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηαρνγξάθσλ· ζηξνβνζθνπίσλ
26.51.65 Καηαζθεπή άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ απηφκαηεο ξχζκηζεο ή ειέγρνπ, ιεηηνπξγίαο κε πεπηεζκέλν αέξα ή πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο
26.51.66 Καηαζθεπή νξγάλσλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλψλ κέηξεζεο ή ειέγρνπ π.δ.θ.α.

26.51.66.01 Καηαζθεπή επζπγξακκηζηηθψλ κεραλεκάησλ
26.51.66.02 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε πινία θαη λαππεγεία

26.51.7 Καηαζθεπή ζεξκνζηαηψλ, ξπζκηζηψλ πίεζεο (καλνζηαηψλ) θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ απηφκαηεο ξχζκηζεο ή ειέγρνπ
26.51.70 Καηαζθεπή ζεξκνζηαηψλ, ξπζκηζηψλ πίεζεο (καλνζηαηψλ) θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ απηφκαηεο ξχζκηζεο ή ειέγρνπ

26.51.8 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ κεηξήζεσλ, ειέγρνπ θαη πινήγεζεο
26.51.81 Καηαζθεπή κεξψλ ζπζθεπψλ ξαδηναλίρλεπζεο (ξαληάξ) θαη ξαδηνθαηεχζπλζεο (ξαδηνπινήγεζεο)
26.51.82 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ησλ εηδψλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 θαη 26.51.5· κηθξνηφκσλ· κεξψλ π.δ.θ.α.
26.51.83 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κηθξνζθνπίσλ (εθηφο ησλ νπηηθψλ) θαη ζπζθεπψλ πεξίζιαζεο
26.51.84 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ησλ εηδψλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ 26.51.63 θαη 26.51.64
26.51.85 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ 26.51.65, 26.51.66 θαη 26.51.70
26.51.86 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ 26.51.11, 26.51.62
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26.51.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ, ειέγρνπ θαη πινήγεζεο
26.51.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ, ειέγρνπ θαη πινήγεζεο

26.52 Καηαζθεπή ξνινγηψλ
26.52.1 Καηαζθεπή ξνινγηψλ ρεξηνχ θαη ηνίρνπ, εθηφο απφ ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα κέξε ηνπο

26.52.11 Καηαζθεπή ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο, κε ζήθε απφ πνιχηηκν κέηαιιν ή επηκεηαιισκέλε κε πνιχηηκν κέηαιιν
26.52.12 Καηαζθεπή άιισλ ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλφκεηξσλ
26.52.13 Καηαζθεπή ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ γηα νρήκαηα
26.52.14 Καηαζθεπή επηηξαπέδησλ ξνινγηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ρεξηνχ· μππλεηεξηψλ θαη ξνινγηψλ ηνίρνπ· άιισλ ξνινγηψλ

26.52.2 Καηαζθεπή κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ ή ηνίρνπ θαη κεξψλ ηνπο
26.52.21 Καηαζθεπή κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ, πιήξσλ θαη ζπλαξκνινγεκέλσλ
26.52.22 Καηαζθεπή κεραληζκψλ ξνινγηνχ ηνίρνπ, πιήξσλ θαη ζπλαξκνινγεκέλσλ
26.52.23 Καηαζθεπή πιήξσλ κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ, κε ζπλαξκνινγεκέλσλ ή ελ κέξεη ζπλαξκνινγεκέλσλ, αηειψλ κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ, ζπλαξκνινγεκέλσλ
26.52.24 Καηαζθεπή εκηηειψλ κεραληζκψλ ξνινγηνχ ρεξηνχ
26.52.25 Καηαζθεπή πιήξσλ, αηειψλ θαη εκηηειψλ κεραληζκψλ ξνινγηνχ ηνίρνπ, κε ζπλαξκνινγεκέλσλ
26.52.26 Καηαζθεπή ζεθψλ ξνινγηψλ ρεξηνχ θαη ηνίρνπ θαη κεξψλ ηνπο
26.52.27 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη ρεξηνχ
26.52.28 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο, κέηξεζεο ρξφλνπ, παξθφκεηξσλ· ρξνλνδηαθνπηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ηνίρνπ ή ρεξηνχ

26.52.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ξνινγηψλ ρεξηνχ θαη ηνίρνπ
26.52.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ξνινγηψλ ρεξηνχ θαη ηνίρνπ

26.6 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο
26.60 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο

26.60.1 Καηαζθεπή αθηηλνινγηθψλ, ειεθηξνταηξηθψλ θαη ειεθηξνζεξαπεπηηθψλ κεραλεκάησλ
26.60.11 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε αθηίλσλ Υ ή αθηηλνβνιηψλ α, β ή γ
26.60.12 Καηαζθεπή ειεθηξνδηαγλσζηηθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή
26.60.13 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ αθηίλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή
26.60.14 Καηαζθεπή βεκαηνδνηψλ· αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο

26.60.9

Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο ηαηξηθψλ νξγάλσλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο αθηηλνινγηθψλ, ειεθηξνταηξηθψλ θαη ειεθηξνζεξαπεπηηθψλ 
κεραλεκάησλ

26.60.91 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο ηαηξηθψλ νξγάλσλ
26.60.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο αθηηλνινγηθψλ, ειεθηξνταηξηθψλ θαη ειεθηξνζεξαπεπηηθψλ κεραλεκάησλ

26.7 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ
26.70 Καηαζθεπή νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ

26.70.1 Καηαζθεπή θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεξψλ ηνπ
26.70.11 Καηαζθεπή αληηθεηκεληθψλ θαθψλ γηα θσηνγξαθηθέο κεραλέο, κεραλέο πξνβνιήο ή θσηνγξαθηθέο ζπζθεπέο κεγέζπλζεο ή ζκίθξπλζεο

26.70.12

Καηαζθεπή θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία εθηππσηηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ· θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ γηα εγγξαθή εγγξάθσλ ζε κηθξνθίικ, κηθξνθσηνδειηία θαη 
παξφκνηα είδε

26.70.13 Καηαζθεπή ςεθηαθψλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ
26.70.14 Καηαζθεπή θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ άκεζεο εθηχπσζεο θαη εκθάληζεο θαη άιισλ κεραλψλ
26.70.15 Καηαζθεπή θηλεκαηνγξαθηθψλ κεραλψλ ιήςεο
26.70.16 Καηαζθεπή θηλεκαηνγξαθηθψλ κεραλψλ πξνβνιήο· επηδηαζθνπίσλ· άιισλ πξνβνιέσλ εηθφλσλ
26.70.17 Καηαζθεπή θιαο· θσηνγξαθηθψλ ζπζθεπψλ κεγέζπλζεο· ζπζθεπψλ γηα θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα· λεγθαηνζθνπίσλ, νζνλψλ πξνβνιήο
26.70.18 Καηαζθεπή αλαγλσζηψλ κηθξνθίικ, κηθξνθσηνδειηίσλ ή άιισλ κηθξνθνξκψλ
26.70.19 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ

26.70.2 Καηαζθεπή άιισλ νπηηθψλ νξγάλσλ θαη κεξψλ ηνπο

26.70.21

Καηαζθεπή θχιισλ θαη πιαθψλ πνισηηθνχ πιηθνχ· θαθψλ, πξηζκάησλ, θαζξεπηψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ νπηηθήο (εθηφο ζηνηρείσλ απφ γπαιί, πνπ δελ είλαη θαηεξγαζκέλα νπηηθά), 
ζπλαξκνινγεκέλσλ ή κε, εθηφο ζπζθεπψλ ιήςεο εηθφλσλ, πξνβνιέσλ ή θσηνγξαθηθψλ ζπζθεπψλ κεγέζπλζεο ή ζκίθξπλζεο

26.70.22 Καηαζθεπή θηαιηψλ, κνλνθηαιηψλ θαη άιισλ νπηηθψλ ηειεζθνπίσλ· άιισλ αζηξνλνκηθψλ νξγάλσλ· νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ
26.70.23 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ πγξψλ θξπζηάιισλ· ιέηδεξ, εθηφο ησλ δηφδσλ ιέηδεξ· άιισλ νπηηθψλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ π.δ.θ.α.
26.70.24 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θηαιηψλ, κνλνθηαιηψλ θαη άιισλ νπηηθψλ ηειεζθνπίσλ· άιισλ αζηξνλνκηθψλ νξγάλσλ θαη νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ
26.70.25 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ζπζθεπψλ κε πγξνχο θξπζηάιινπο, ιέηδεξ (εθηφο ησλ δηφδσλ ιέηδεξ), άιισλ νπηηθψλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ π.δ.θ.α.

26.70.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ
26.70.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ

26.8 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ
26.80 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ

26.80.1 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ
26.80.11 Καηαζθεπή καγλεηηθψλ κέζσλ, κε εγγεγξακκέλσλ, εθηφο ησλ θαξηψλ κε καγλεηηθή ηαηλία
26.80.12 Καηαζθεπή νπηηθψλ κέζσλ, κε εγγεγξακκέλσλ
26.80.13 Καηαζθεπή άιισλ κέζσλ εγγξαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξψλ θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εθκαγείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή δίζθσλ
26.80.14 Καηαζθεπή θαξηψλ κε καγλεηηθή ηαηλία

26.80.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ
26.80.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ

27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ

27.1

Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ, ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

27.11 Καηαζθεπή ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
27.11.1 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ηζρχνο <= 37,5 W· άιισλ θηλεηήξσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο· γελλεηξηψλ ζπλερνχο ξεχκαηνο

27.11.10 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ηζρχνο <= 37,5 W· άιισλ θηλεηήξσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο· γελλεηξηψλ ζπλερνχο ξεχκαηνο

27.11.2

Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ/ζπλερνχο ξεχκαηνο γεληθήο ρξήζεο, ηζρχνο > 37,5 W· άιισλ θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο· γελλεηξηψλ 
ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (ελαιιαθηψλ)

27.11.21 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ/ζπλερνχο ξεχκαηνο γεληθήο ρξήζεο, ηζρχνο > 37,5 W
27.11.22 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, κνλνθαζηθψλ
27.11.23 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, πνιπθαζηθψλ, ηζρχνο <= 750 W
27.11.24 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, πνιπθαζηθψλ, ηζρχνο > 750 W αιιά <= 75 kW
27.11.25 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, πνιπθαζηθψλ, ηζρχνο > 75 kW
27.11.26 Καηαζθεπή γελλεηξηψλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (ελαιιαθηψλ)

27.11.3 Καηαζθεπή ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ θαη πεξηζηξνθηθψλ κεηαιιαθηψλ
27.11.31 Καηαζθεπή δεπγψλ γελλήηξηαο κε εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, ζηνπο νπνίνπο ή αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε
27.11.32 Καηαζθεπή δεπγψλ γελλήηξηαο κε θηλεηήξεο, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή· άιισλ δεπγψλ γελλήηξηαο· ειεθηξηθψλ πεξηζηξνθηθψλ κεηαιιαθηψλ

27.11.4 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
27.11.41 Καηαζθεπή πγξψλ δηειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
27.11.42 Καηαζθεπή άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ, κε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο <= 16 kVA
27.11.43 Καηαζθεπή άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ, κε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο > 16 kVA

27.11.5 Καηαζθεπή ζηαζεξνπνηεηψλ ξεχκαηνο γηα ιακπηήξεο ή ζσιήλεο εθθέλσζεο· ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ· άιισλ επαγσγέσλ
27.11.50 Καηαζθεπή ζηαζεξνπνηεηψλ ξεχκαηνο γηα ιακπηήξεο ή ζσιήλεο εθθέλσζεο· ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ· άιισλ επαγσγέσλ

27.11.6 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
27.11.61 Καηαζθεπή κεξψλ θαηάιιεισλ γηα ειεθηξνθηλεηήξεο θαη ειεθηξνγελλήηξηεο
27.11.62 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ, επαγσγέσλ θαη ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ

27.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
27.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ

27.12 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
27.12.1 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε > 1.000 V

27.12.10 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε > 1.000 V
27.12.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, γηα ηάζε <= 1.000 V

27.12.21 Καηαζθεπή αζθαιεηψλ, γηα ηάζε <= 1.000 V
27.12.22 Καηαζθεπή απηφκαησλ δηαθνπηψλ θπθιψκαηνο, γηα ηάζε <= 1.000 V
27.12.23 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α., γηα ηάζε <= 1.000 V
27.12.24 Καηαζθεπή ειεθηξνλφκσλ, γηα ηάζε <= 1.000 V

27.12.3 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ πηλάθσλ
27.12.31 Καηαζθεπή πηλάθσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο ή κε ζπζθεπέο πξνζηαζίαο, γηα ηάζε <= 1.000 V
27.12.32 Καηαζθεπή πηλάθσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο ή κε ζπζθεπέο πξνζηαζίαο, γηα ηάζε > 1.000 V

27.12.4 Καηαζθεπή κεξψλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο ή ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
27.12.40 Καηαζθεπή κεξψλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο ή ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

27.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
27.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

27.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ
27.20 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ

27.20.1 Καηαζθεπή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη πξσηνγελψλ ζπζηνηρηψλ (ειεθηξηθψλ ζηειψλ) θαη κεξψλ ηνπο

28
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27.20.11 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ειεθηξηθψλ (ειεθηξηθψλ ζηειψλ)ζπζηνηρηψλ
27.20.12 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ (ειεθηξηθψλ ζηειψλ)

27.20.2 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη κεξψλ ηνπο
27.20.21 Καηαζθεπή ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εθθίλεζεο
27.20.22 Καηαζθεπή ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο, εθηφο ησλ εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ εθθίλεζεο

27.20.23 Καηαζθεπή ζπζζσξεπηψλ ληθέιηνπ-θάδκηνπ, ληθέιηνπ-πδξνγνλσκέλνπ κεηάιινπ, ηφλησλ ιίζηνπ, πνιπκεξνχο ιίζηνπ θαη ληθέιηνπ-ζηδήξνπ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
27.20.24 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαρσξηζηψλ

27.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπζηνηρηψλ (ειεθηξηθψλ ζηειψλ) θαη ζπζζσξεπηψλ
27.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπζηνηρηψλ (ειεθηξηθψλ ζηειψλ) θαη ζπζζσξεπηψλ

27.3 Καηαζθεπή θαισδηψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο
27.31 Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ

27.31.1 Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ
27.31.11 Καηαζθεπή θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ίλεο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη κνλσζεί εμσηεξηθά ρσξηζηά

27.31.12 Καηαζθεπή νπηηθψλ ηλψλ θαη δεζκψλ νπηηθψλ ηλψλ· θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ (εθηφο ησλ θαισδίσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ίλεο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη κνλσζεί εμσηεξηθά ρσξηζηά)
27.31.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ

27.31.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ
27.32 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ

27.32.1 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη ζπξκάησλ
27.32.11 Καηαζθεπή κνλσκέλσλ ζπξκάησλ πεξηειίμεσλ
27.32.12 Καηαζθεπή νκναμνληθψλ θαισδίσλ θαη άιισλ νκναμνληθψλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ
27.32.13 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ, γηα ηάζε <= 1.000 V

27.32.13.01 Παξαγσγή κνλσκέλσλ θαισδίσλ, γηα ηάζε <= 1.000 V
27.32.14 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ, γηα ηάζε > 1.000 V

27.32.14.01 Παξαγσγή κνλσκέλσλ θαισδίσλ, γηα ηάζε > 1.000 V
27.32.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη ζπξκάησλ

27.32.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη ζπξκάησλ
27.33 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο

27.33.1 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ θαισδίσζεο
27.33.11 Καηαζθεπή δηαθνπηψλ, γηα ηάζε <= 1.000 V
27.33.12 Καηαζθεπή ιπρληνιαβψλ, γηα ηάζε <= 1.000 V
27.33.13 Καηαζθεπή βπζκάησλ, πξηδψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α.
27.33.14 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ απφ πιαζηηθέο χιεο

27.33.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπζθεπψλ θαισδίσζεο
27.33.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζπζθεπψλ θαισδίσζεο

27.4 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ
27.40 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ

27.40.1 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο ή εθθέλσζεο· ιακπηήξσλ ηφμνπ
27.40.11 Καηαζθεπή ζθξαγηζκέλσλ πξνβνιέσλ
27.40.12 Καηαζθεπή ιακπηήξσλ ππξάθησζεο βνιθξάκηνπ-αινγφλνπ, εθηφο ησλ ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ ιακπηήξσλ
27.40.13 Καηαζθεπή ιακπηήξσλ ππξάθησζεο ηζρχνο <= 200 W θαη ηάζεο > 100 V π.δ.θ.α.
27.40.14 Καηαζθεπή ιακπηήξσλ ππξάθησζεο π.δ.θ.α.
27.40.15 Καηαζθεπή ιακπηήξσλ εθθέλσζεο· ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ ιακπηήξσλ· ιακπηήξσλ ηφμνπ

27.40.2 Καηαζθεπή ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
27.40.21 Καηαζθεπή θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε μεξέο ζηήιεο, ζπζζσξεπηέο, καγλεηνειεθηξηθέο ζπζθεπέο
27.40.22 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ ηξαπεδηνχ, γξαθείνπ, θνκνδίλνπ ή ιπρλνζηαηψλ
27.40.23 Καηαζθεπή κε ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
27.40.24 Καηαζθεπή θσηεηλψλ πηλαθίδσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
27.40.25 Καηαζθεπή πνιπέιαησλ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ νξνθήο ή ηνίρνπ

27.40.3 Καηαζθεπή άιισλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
27.40.31 Καηαζθεπή θσηνγξαθηθψλ ιπρληψλ θιαο, "θχβσλ" θιαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
27.40.32 Καηαζθεπή θσηηζηηθψλ δηαηάμεσλ, ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα θαη παξφκνηνπο ζηνιηζκνχο
27.40.33 Καηαζθεπή πξνβνιέσλ θαη ζπνη
27.40.39 Καηαζθεπή άιισλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ π.δ.θ.α.

27.40.4 Καηαζθεπή κεξψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ
27.40.41 Καηαζθεπή κεξψλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο ή εθθέλσζεο
27.40.42 Καηαζθεπή κεξψλ άιισλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ

27.40.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ
27.40.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ

27.5 Καηαζθεπή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
27.51 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

27.51.1 Καηαζθεπή ςπγείσλ θαη θαηαςπθηψλ· πιπληεξίσλ· ειεθηξηθψλ θνπβεξηψλ· αλεκηζηήξσλ
27.51.11 Καηαζθεπή ςπγείσλ θαη θαηαςπθηψλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
27.51.12 Καηαζθεπή πιπληεξίσλ πηάησλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
27.51.13 Καηαζθεπή πιπληεξίσλ ξνχρσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ ξνχρσλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
27.51.14 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θνπβεξηψλ
27.51.15 Καηαζθεπή αλεκηζηήξσλ θαη απνξξνθεηήξσλ εμαγσγήο ή αλαθχθισζεο ηνπ αέξα, νηθηαθνχ ηχπνπ

27.51.2 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.
27.51.21 Καηαζθεπή ειεθηξνκεραληθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
27.51.22 Καηαζθεπή μπξηζηηθψλ, απνηξηρσηηθψλ θαη θνπξεπηηθψλ ζπζθεπψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
27.51.23 Καηαζθεπή ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ θνκκσηηθήο ή ζηεγλσηήξσλ ρεξηψλ· ειεθηξηθψλ ζίδεξσλ
27.51.24 Καηαζθεπή άιισλ ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ

27.51.24.01 Καηαζθεπή ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ, ειεθηξηθψλ
27.51.25 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο θαη ζεξκαληήξσλ εκβάπηηζεο
27.51.26 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζέξκαλζεο θιεηζηψλ ρψξσλ θαη εδάθνπο
27.51.27 Καηαζθεπή θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ
27.51.28 Καηαζθεπή άιισλ θνχξλσλ· θνπδηλψλ, πιαθψλ (καηηψλ) καγεηξέκαηνο, θακηλέησλ· ζραξψλ καγεηξέκαηνο, ςεζηηέξσλ, ειεθηξηθψλ
27.51.29 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζεξκαληηθψλ αληηζηάζεσλ

27.51.3 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
27.51.30 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

27.51.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
27.51.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

27.52 Καηαζθεπή κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
27.52.1 Καηαζθεπή νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ καγεηξέκαηνο θαη ζέξκαλζεο, κε ειεθηξηθνχ

27.52.11 Καηαζθεπή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ γηα καγείξεκα θαη δέζηακα θαγεηψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα ή απφ ραιθφ, κε ειεθηξηθψλ
27.52.12 Καηαζθεπή άιισλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, γηα αέξηα θαχζηκα ή γηα αέξηα θαη γηα άιια θαχζηκα, γηα πγξά θαχζηκα ή γηα ζηεξεά θαχζηκα

27.52.12.01 Καηαζθεπή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ πγξαέξηνπ
27.52.13 Καηαζθεπή ζεξκαληήξσλ αέξα ή δηαλεκεηψλ ζεξκνχ αέξα π.δ.θ.α., απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξηθψλ

27.52.13.01 Καηαζθεπή ζεξκαζηξψλ πεηξειαίνπ
27.52.13.02 Καηαζθεπή ζεξκαζηξψλ ζηεξεψλ ή πγξψλ θαπζίκσλ

27.52.14 Καηαζθεπή ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο, κε ειεθηξηθψλ
27.52.14.01 Καηαζθεπή ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ, κε ειεθηξηθψλ

27.52.2 Καηαζθεπή κεξψλ ζεξκαζηξψλ, θνπδηλψλ, ζπζθεπψλ γηα ην δέζηακα θαγεηψλ θαη κεξψλ παξφκνησλ κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
27.52.20 Καηαζθεπή κεξψλ ζεξκαζηξψλ, θνπδηλψλ, ζπζθεπψλ γηα ην δέζηακα θαγεηψλ θαη κεξψλ παξφκνησλ κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

27.52.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
27.52.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

27.9 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ
27.90 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ

27.90.1 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κεξψλ ηνπ
27.90.11 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ ρσξηζηέο ιεηηνπξγίεο
27.90.12 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κνλσηήξσλ· κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ γηα ειεθηξηθέο κεραλέο ή εμνπιηζκφ· αγσγψλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ
27.90.13 Καηαζθεπή ειεθηξνδίσλ άλζξαθα θαη άιισλ εηδψλ απφ γξαθίηε ή άιιν άλζξαθα γηα ειεθηξνινγηθή ρξήζε

27.90.2 Καηαζθεπή ελδεηθηηθψλ νζνλψλ πγξνχ θξπζηάιινπ ή δηφδνπ εθπνκπήο θσηφο· ειεθηξηθψλ κνλάδσλ αθνπζηηθήο ή νπηηθήο πξνεηδνπνίεζεο
27.90.20 Καηαζθεπή ελδεηθηηθψλ νζνλψλ πγξνχ θξπζηάιινπ ή δηφδνπ εθπνκπήο θσηφο· ειεθηξηθψλ κνλάδσλ αθνπζηηθήο ή νπηηθήο πξνεηδνπνίεζεο

27.90.3

Καηαζθεπή εξγαιείσλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε θαη ζεξκνζπγθφιιεζε κε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ γηα επηθαλεηαθή βαθή 
θαη ζεξκφ ςεθαζκφ

29
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

27.90.31

Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε ή ζεξκνζπγθφιιεζε· ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζεξκφ ςεθαζκφ κεηάιισλ 
ή ζπκππθλσκέλσλ κεηαιιηθψλ θαξβηδίσλ

27.90.32

Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε ή ζεξκνζπγθφιιεζε· ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζεξκφ ςεθαζκφ 
κεηάιισλ ή ζπκππθλσκέλσλ κεηαιιηθψλ θαξβηδίσλ

27.90.33 Καηαζθεπή κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ· ειεθηξηθψλ κεξψλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.

27.90.4

Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκαγλεηψλ· ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπδεχμεσλ θαη θξέλσλ· ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
αλπςσηηθψλ θεθαιψλ· ειεθηξηθψλ επηηαρπληψλ ζσκαηηδίσλ· ειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ ζεκάησλ) 

27.90.40

Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκαγλεηψλ· ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπδεχμεσλ θαη θξέλσλ· ειεθηξνκαγλεηηθψλ αλπςσηηθψλ θεθαιψλ· 
ειεθηξηθψλ επηηαρπληψλ ζσκαηηδίσλ· ειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ ζεκάησλ)

27.90.5 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ππθλσηψλ
27.90.51 Καηαζθεπή ζηαζεξψλ ππθλσηψλ γηα θπθιψκαηα ησλ 50/60 Hz κε δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα αέξγνπ ηζρχνο >= 0,5 kvar
27.90.52 Καηαζθεπή άιισλ ζηαζεξψλ ππθλσηψλ
27.90.53 Καηαζθεπή κεηαβιεηψλ ή ξπζκηδφκελσλ (απηφκαησλ) ππθλσηψλ

27.90.6 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ, εθηφο ησλ ζεξκαληηθψλ αληηζηάζεσλ
27.90.60 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ, εθηφο ησλ ζεξκαληηθψλ αληηζηάζεσλ

27.90.7

Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο, αζθάιεηαο ή ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο γηα ζηδεξνδξφκνπο, ηξνρηνδξφκνπο, δξφκνπο, εζσηεξηθέο πδάηηλεο 
νδνχο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, εγθαηαζηάζεηο ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ

27.90.70

Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο, αζθάιεηαο ή ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο γηα ζηδεξνδξφκνπο, ηξνρηνδξφκνπο, δξφκνπο, εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, 
εγθαηαζηάζεηο ιηκέλσλ ή αεξνιηκέλσλ

27.90.8 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ ππθλσηψλ, αληηζηάζεσλ, ξννζηαηψλ θαη πνηελζηφκεηξσλ
27.90.81 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ ππθλσηψλ
27.90.82 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ, ξννζηαηψλ θαη πνηελζηφκεηξσλ

27.90.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ
27.90.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ

28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α.
28.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο

28.11 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ
28.11.1 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ

28.11.11 Καηαζθεπή εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνψζεζε
28.11.12 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνψζεζε, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ειεθηξηθφ ζπηλζήξα· άιισλ θηλεηήξσλ
28.11.13 Καηαζθεπή άιισλ εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε

28.11.2 Καηαζθεπή ζηξνβίισλ
28.11.21 Καηαζθεπή αηκνζηξνβίισλ θάζε είδνπο
28.11.22 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ ζηξνβίισλ θαη πδξαπιηθψλ ηξνρψλ
28.11.23 Καηαζθεπή αεξηνζηξνβίισλ, εθηφο ησλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ θαη ησλ ειηθνζηξνβηινθηλεηήξσλ
28.11.24 Καηαζθεπή αλεκνγελλεηξηψλ

28.11.3 Καηαζθεπή κεξψλ ζηξνβίισλ
28.11.31 Καηαζθεπή κεξψλ αηκνζηξνβίισλ θάζε είδνπο
28.11.32 Καηαζθεπή κεξψλ πδξαπιηθψλ ζηξνβίισλ, πδξαπιηθψλ ηξνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκηζηψλ
28.11.33 Καηαζθεπή κεξψλ αεξηνζηξνβίισλ, εθηφο ησλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ θαη ησλ ειηθνζηξνβηινθηλεηήξσλ

28.11.4 Καηαζθεπή κεξψλ θηλεηήξσλ
28.11.41 Καηαζθεπή κεξψλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, εθηφο απφ κέξε γηα θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ
28.11.42 Καηαζθεπή κεξψλ άιισλ θηλεηήξσλ π.δ.θ.α.

28.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ
28.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ

28.12 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ πδξαπιηθήο ελέξγεηαο
28.12.1 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ θαη θηλεηήξσλ πεπηεζκέλνπ αέξα γξακκηθήο θαη πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο

28.12.11 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ θαη θηλεηήξσλ πεπηεζκέλνπ αέξα γξακκηθήο θίλεζεο (θπιίλδξσλ)
28.12.12 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ θαη θηλεηήξσλ πεπηεζκέλνπ αέξα πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο
28.12.13 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ αληιηψλ
28.12.14 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ δηθιείδσλ θαη δηθιείδσλ πεπηεζκέλνπ αέξα
28.12.15 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
28.12.16 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ

28.12.2 Καηαζθεπή κεξψλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ
28.12.20 Καηαζθεπή κεξψλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ

28.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
28.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ

28.13 Καηαζθεπή άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ
28.13.1 Καηαζθεπή αληιηψλ γηα πγξά· αλπςσηψλ πγξψλ

28.13.11 Καηαζθεπή αληιηψλ γηα θαχζηκα, ιηπαληηθά, ςπθηηθά κέζα θαη ζθπξφδεκα
28.13.12 Καηαζθεπή άιισλ παιηλδξνκηθψλ αληιηψλ εθηφπηζεο γηα πγξά
28.13.13 Καηαζθεπή άιισλ πεξηζηξνθηθψλ αληιηψλ εθηφπηζεο γηα πγξά
28.13.14 Καηαζθεπή άιισλ θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ γηα πγξά· άιισλ αληιηψλ

28.13.2 Καηαζθεπή αεξαληιηψλ ή αληιηψλ θελνχ· αεξνζπκπηεζηψλ θαη άιισλ αεξηνζπκπηεζηψλ
28.13.21 Καηαζθεπή αληιηψλ θελνχ
28.13.22 Καηαζθεπή ρεηξνθίλεησλ ή πνδνθίλεησλ αεξαληιηψλ
28.13.23 Καηαζθεπή ζπκπηεζηψλ γηα ςπθηηθφ εμνπιηζκφ
28.13.24 Καηαζθεπή αεξνζπκπηεζηψλ ζηεξεσκέλσλ ζε ηξνρνθφξν ζθειεηφ γηα ξπκνχιθεζε
28.13.25 Καηαζθεπή ζηξνβηινζπκπηεζηψλ
28.13.26 Καηαζθεπή παιηλδξνκηθψλ ζπκπηεζηψλ κεηαηφπηζεο
28.13.27 Καηαζθεπή πεξηζηξνθηθψλ ζπκπηεζηψλ κεηαηφπηζεο, κνλναμνληθψλ ή πνιπαμνληθψλ
28.13.28 Καηαζθεπή άιισλ ζπκπηεζηψλ

28.13.3 Καηαζθεπή κεξψλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ
28.13.31 Καηαζθεπή κεξψλ αληιηψλ· κεξψλ αλπςσηψλ πγξψλ
28.13.32 Καηαζθεπή κεξψλ αεξαληιηψλ ή αληιηψλ θελνχ, αεξνζπκπηεζηψλ ή αεξηνζπκπηεζηψλ, αλεκηζηήξσλ, απνξξνθεηήξσλ

28.13.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ
28.13.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ

28.14 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θξνπλνπνηίαο θαη βαιβίδσλ
28.14.1 Καηαζθεπή ζηξνθίγγσλ, θαλνπιψλ, βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) θαη παξφκνησλ ζπζθεπψλ γηα ζσιελψζεηο, ιέβεηεο, βπηία, βαξέιηα ή παξφκνηα δνρεία

28.14.11 Καηαζθεπή βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) κείσζεο ηεο πίεζεο, δηθιείδσλ ειέγρνπ, ξπζκηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ

28.14.12

Καηαζθεπή ζηξνθίγγσλ, θαλνπιψλ, βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) γηα λεξνρχηεο, ληπηήξεο, κπηληέδεο, θαδαλάθηα, κπαληέξεο θαη παξφκνηα είδε· βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) ζσκάησλ θαινξηθέξ 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο

28.14.13 Καηαζθεπή βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, δηθιείδσλ εηζφδνπ, ζθαηξηθψλ θαη άιισλ δηθιείδσλ
28.14.2 Καηαζθεπή κεξψλ ζηξνθίγγσλ θαη βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) θαη παξφκνησλ εηδψλ

28.14.20 Καηαζθεπή κεξψλ ζηξνθίγγσλ θαη βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) θαη παξφκνησλ εηδψλ
28.14.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ ζηξνθίγγσλ θαη βαιβίδσλ (δηθιείδσλ)

28.14.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ ζηξνθίγγσλ θαη βαιβίδσλ (δηθιείδσλ)
28.15 Καηαζθεπή ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεηάδνζεο θίλεζεο

28.15.1 Καηαζθεπή ζθαηξηθψλ θαη θπιηλδξηθψλ εδξάλσλ θχιηζεο (ξνπιεκάλ - ηξηβέσλ)
28.15.10 Καηαζθεπή ζθαηξηθψλ θαη θπιηλδξηθψλ εδξάλσλ θχιηζεο (ξνπιεκάλ - ηξηβέσλ)

28.15.2

Καηαζθεπή άιισλ εδξάλσλ θχιηζεο (ηξηβέσλ), νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (γξαλαδηψλ), ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεραληζκψλ 
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο

28.15.21 Καηαζθεπή αξζξσηψλ αιπζίδσλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα
28.15.22 Καηαζθεπή αμφλσλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εθθεληξνθφξνη θαη νη ζηξνθαινθφξνη άμνλεο) θαη ζηξνθάισλ (καληβέισλ)
28.15.23 Καηαζθεπή πεξηθαιπκκάησλ εδξάλσλ θαη ρηησλίσλ ηξηβέσλ

28.15.24 Καηαζθεπή νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη ζπζηεκάησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ· έλζθαηξσλ ή θπιηλδξηθψλ θνριησηψλ αμφλσλ· θηβσηίσλ ηαρπηήησλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ αιιαγήο ηαρχηεηαο
28.15.25 Καηαζθεπή ζθνλδχισλ θαη ηξνραιηψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζχζπαζηα)
28.15.26 Καηαζθεπή ζπκπιεθηψλ θαη ζπδεπθηήξσλ αμφλσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαζνιηθέο αξζξψζεηο)

28.15.3 Καηαζθεπή κεξψλ εδξάλσλ θχιηζεο (ηξηβέσλ), ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
28.15.31 Καηαζθεπή ζθαηξψλ, βεινλψλ θαη θπιίλδξσλ· κεξψλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ ή θπιηλδξνηξηβέσλ
28.15.32 Καηαζθεπή κεξψλ αξζξσηψλ αιπζίδσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
28.15.39 Καηαζθεπή κεξψλ ηξηβέσλ θαη κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο π.δ.θ.α.

28.15.9

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηξηβέσλ (ξνπιεκάλ), νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (γξαλαδηψλ), ζηνηρείσλ 
νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο

28.15.99

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηξηβέσλ (ξνπιεκάλ), νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (γξαλαδηψλ), ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη 
κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο

28.2 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο
28.21 Καηαζθεπή θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ

30
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28.21.1 Καηαζθεπή θνχξλσλ θαη θαπζηήξσλ θαη κεξψλ ηνπο
28.21.11 Καηαζθεπή θαπζηήξσλ· κεραληθψλ ζεξκαζηξψλ θαη εζραξψλ· κεραληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο θαη παξφκνησλ ζπζθεπψλ

28.21.12 Καηαζθεπή βηνκεραληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ θιηβάλσλ θαη θνχξλσλ, κε ειεθηξηθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνηεθξσηήξσλ, αιιά εμαηξνπκέλσλ ησλ θνχξλσλ αξηνπνηίαο
28.21.13 Καηαζθεπή βηνκεραληθψλ ε εξγαζηεξηαθψλ ειεθηξηθψλ θιηβάλσλ θαη θνχξλσλ· επαγσγηθνχ ή δηειεθηξηθνχ ζεξκηθνχ εμνπιηζκνχ
28.21.14 Καηαζθεπή κεξψλ θαπζηήξσλ, θιηβάλσλ θαη θνχξλσλ

28.21.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ
28.21.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ

28.22 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ
28.22.1 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη κεξψλ ηνπ

28.22.11 Καηαζθεπή πνιχζπαζησλ θαη βαξνχιθσλ π.δ.θ.α.
28.22.12 Καηαζθεπή κεραλψλ αλέιθπζεο ζην ζηφκην ηνπ θξέαηνο· βηληζηψλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ππφγεηα ρξήζε· άιισλ βηληζηψλ· εξγαηψλ (κπνηδεξγαηψλ)
28.22.13 Καηαζθεπή γξχισλ· βαξνχιθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλχςσζε νρεκάησλ
28.22.14 Καηαζθεπή θνξησηήξσλ· γεξαλψλ· θηλεηψλ αλπςσηηθψλ πιαηζίσλ, γεξαλνγεθπξψλ θαη γεξαλνθφξσλ νρεκάησλ θαηαζθεπψλ

28.22.15 Καηαζθεπή πεξνλνθφξσλ αλπςσηηθψλ νρεκάησλ, άιισλ νρεκάησλ θαηαζθεπψλ· ειθπζηήξσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απνβάζξεο ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ
28.22.16 Καηαζθεπή αλειθπζηήξσλ, θαδνθφξσλ βαξνχιθσλ, θπιηφκελσλ ζθαιψλ θαη θπιηφκελσλ δηαδξφκσλ

28.22.16.01 Καηαζθεπή αλειθπζηήξσλ
28.22.17 Καηαζθεπή αλπςσηήξσλ θαη ηκάλησλ κεηαθνξάο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν αέξα, γηα πξντφληα ή πιηθά
28.22.18 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ αλχςσζεο, κεηαθίλεζεο, θφξησζεο ή εθθφξησζεο
28.22.19 Καηαζθεπή κεξψλ εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ

28.22.19.01 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ αλειθπζηήξσλ (δηαθνπηψλ αλφδνπ - θαζφδνπ θιπ)
28.22.2 Καηαζθεπή θάδσλ, θηπαξηψλ, αξπάγσλ θαη ιαβψλ γηα γεξαλνχο, εθζθαθείο θαη παξφκνηα κεραλήκαηα

28.22.20 Καηαζθεπή θάδσλ, θηπαξηψλ, αξπάγσλ θαη ιαβψλ γηα γεξαλνχο, εθζθαθείο θαη παξφκνηα κεραλήκαηα
28.22.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ

28.22.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ
28.23 Καηαζθεπή κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ)

28.23.1 Καηαζθεπή γξαθνκεραλψλ, κεραλψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη αξηζκνκεραλψλ
28.23.11 Καηαζθεπή απηφκαησλ γξαθνκεραλψλ θαη κεραλψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
28.23.12 Καηαζθεπή άιισλ γξαθνκεραλψλ

28.23.13

Καηαζθεπή ινγηζηηθψλ κεραλψλ, ηακηαθψλ κεραλψλ, κεραλψλ απνηχπσζεο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ, κεραλψλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ πνπ θέξνπλ ππνινγηζηηθή 
δηάηαμε

28.23.2 Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη κεξψλ ηνπο
28.23.21 Καηαζθεπή θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ κε νπηηθφ ζχζηεκα ή κε επαθή θαη ζεξκναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ
28.23.22 Καηαζθεπή εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ offset, γξαθείνπ, πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε θχιια ραξηηνχ
28.23.23 Καηαζθεπή άιισλ κεραλψλ γξαθείνπ
28.23.24 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γξαθνκεραλψλ θαη αξηζκνκεραλψλ
28.23.25 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ άιισλ κεραλψλ γξαθείνπ
28.23.26 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ

28.23.9

Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο κεραλψλ γξαθείνπ θαη ινγηζηηθψλ κεραλψλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ 
γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ)

28.23.91 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο κεραλψλ γξαθείνπ θαη ινγηζηηθψλ κεραλψλ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ)
28.23.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ)

28.24 Καηαζθεπή ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο
28.24.1 Καηαζθεπή ειεθηξνκεραληθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο· άιισλ θνξεηψλ ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξσλαθηηθνχ ρεηξηζκνχ

28.24.11 Καηαζθεπή ειεθηξνκεραληθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
28.24.12 Καηαζθεπή άιισλ θνξεηψλ ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξσλαθηηθνχ ρεηξηζκνχ

28.24.2 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο
28.24.21 Καηαζθεπή κεξψλ ειεθηξνκεραληθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
28.24.22 Καηαζθεπή κεξψλ άιισλ θνξεηψλ ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξσλαθηηθνχ ρεηξηζκνχ

28.24.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο
28.24.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο

28.25 Καηαζθεπή ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο
28.25.1 Καηαζθεπή ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο· κε νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θιηκαηηζκνχ, ςχμεο θαη θαηάςπμεο

28.25.11 Καηαζθεπή κνλάδσλ ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο θαη κεραλεκάησλ πγξνπνίεζεο αέξα ή αεξίσλ
28.25.12 Καηαζθεπή θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ
28.25.13 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ ςχμεο θαη θαηάςπμεο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο, εθηφο ησλ ζπζθεπψλ νηθηαθνχ ηχπνπ

28.25.13.01 Καηαζθεπή ςπθηηθψλ πξνζεθψλ (βηηξηλψλ-ςπγείσλ)
28.25.14 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δηήζεζεο ή θαζαξηζκνχ αεξίσλ π.δ.θ.α.

28.25.2 Καηαζθεπή αλεκηζηήξσλ, εθηφο ησλ επηηξαπέδησλ αλεκηζηήξσλ, ησλ αλεκηζηήξσλ δαπέδνπ, ηνίρνπ, παξαζχξνπ, νξνθήο ή ζηέγεο
28.25.20 Καηαζθεπή αλεκηζηήξσλ, εθηφο ησλ επηηξαπέδησλ αλεκηζηήξσλ, ησλ αλεκηζηήξσλ δαπέδνπ, ηνίρνπ, παξαζχξνπ, νξνθήο ή ζηέγεο

28.25.3 Καηαζθεπή κεξψλ εμνπιηζκνχ ςχμεο θαη θαηάςπμεο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο
28.25.30 Καηαζθεπή κεξψλ εμνπιηζκνχ ςχμεο θαη θαηάςπμεο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο

28.25.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο
28.25.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο

28.29 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
28.29.1 Καηαζθεπή αεξηνγελλεηξηψλ, ζπζθεπψλ απφζηαμεο θαη δηήζεζεο

28.29.11 Καηαζθεπή αεξηνγελλεηξηψλ αεξίνπ ή λεξνχ· αεξηνγελλεηξηψλ αθεηπιέληνπ θαη παξφκνησλ αεξηνγελλεηξηψλ· εμνπιηζκνχ απφζηαμεο ή δηχιηζεο
28.29.12 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δηήζεζεο ή θαζαξηζκνχ, γηα πγξά

28.29.12.01 Καηαζθεπή θίιηξσλ θαη δηαηάμεσλ θαζαξηζκνχ λεξνχ
28.29.13 Καηαζθεπή θίιηξσλ ιαδηνχ, θίιηξσλ βελδίλεο θαη θίιηξσλ εηζαγσγήο αέξα γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο

28.29.2

Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ, γεκίζκαηνο, ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηνο θηαιψλ ή άιισλ δνρείσλ· ππξνζβεζηήξσλ, ςεθαζηήξσλ, κεραλψλ αηκνβνιήο ή 
ακκνβνιήο· παξεκβπζκάησλ (ηζηκνπρψλ)

28.29.21 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ, γεκίζκαηνο, ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηνο θηαιψλ ή άιισλ δνρείσλ
28.29.22 Καηαζθεπή ππξνζβεζηήξσλ, ςεθαζηήξσλ, κεραλψλ αηκνβνιήο ή ακκνβνιήο θαη παξφκνησλ κεραληθψλ ζπζθεπψλ, εθηφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία

28.29.22.01 Καηαζθεπή ππξνζβεζηήξσλ
28.29.23 Καηαζθεπή παξεκβπζκάησλ (ηζηκνπρψλ) απφ κεηαιιηθά θχιια· κεραληθψλ ζηεγαλνπνηήζεσλ

28.29.3 Καηαζθεπή βηνκεραληθψλ, νηθηαθψλ θαη άιισλ κεραλεκάησλ δχγηζεο θαη κέηξεζεο

28.29.31

Καηαζθεπή κεραλεκάησλ δχγηζεο γηα βηνκεραληθνχο ζθνπνχο· ζπζθεπψλ γηα δηαξθή δχγηζε πξντφλησλ ζηνπο ηκάληεο κεηαθνξάο· ζηαζεξψλ ζπζθεπψλ δχγηζεο θαη ζπζθεπψλ εθθφξησζεο 
πξνθαζνξηζκέλνπ βάξνπο

28.29.32 Καηαζθεπή αηνκηθψλ θαη νηθηαθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δχγηζεο
28.29.39 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ δχγηζεο θαη κέηξεζεο

28.29.4 Καηαζθεπή θπγνθεληξηθψλ κεραλψλ, ζηηιβσηηθψλ θπιίλδξσλ (καγγάλσλ) θαη απηφκαησλ πσιεηψλ
28.29.41 Καηαζθεπή θπγνθεληξηθψλ κεραλψλ π.δ.θ.α.
28.29.42 Καηαζθεπή ζηηιβσηηθψλ θπιίλδξσλ ή άιισλ κεραλψλ θπιηλδξηθήο ηππνπνίεζεο, εθηφο φζσλ πξννξίδνληαη γηα κέηαιιν ή γπαιί
28.29.43 Καηαζθεπή απηφκαησλ κεραλψλ πψιεζεο πξντφλησλ

28.29.5 Καηαζθεπή πιπληεξίσλ πηάησλ, επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ
28.29.50 Καηαζθεπή πιπληεξίσλ πηάησλ, επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ

28.29.6 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ επεμεξγαζία πιηθψλ κε κέζνδν πνπ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο
28.29.60 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ επεμεξγαζία πιηθψλ κε κέζνδν πνπ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο

28.29.7

Καηαζθεπή κε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε ή ζεξκνζπγθφιιεζε· κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ κε αέξην γηα ηελ επηθαλεηαθή ζθιήξπλζε (βάςηκν)

28.29.70

Καηαζθεπή κε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε ή ζεξκνζπγθφιιεζε· κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αέξην γηα ηελ 
επηθαλεηαθή ζθιήξπλζε (βάςηκν)

28.29.8 Καηαζθεπή κεξψλ άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
28.29.81 Καηαζθεπή κεξψλ αεξηνγελλεηξηψλ αεξίνπ ή λεξνχ
28.29.82 Καηαζθεπή κεξψλ θπγνθεληξηθψλ κεραλψλ· κεξψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δηήζεζεο ή θαζαξηζκνχ γηα πγξά ή αέξηα
28.29.83 Καηαζθεπή κεξψλ ζηηιβσηηθψλ θπιίλδξσλ ή άιισλ κεραλψλ έιαζεο· κεξψλ κεραλεκάησλ ςεθαζκνχ· ζηαζκψλ γηα κεραλέο δχγηζεο
28.29.84 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο π.δ.θ.α.
28.29.85 Καηαζθεπή κεξψλ πιπληεξίσλ πηάησλ θαη κεραλψλ θαζαξίζκαηνο, γεκίζκαηνο, ζπζθεπαζίαο θαη πεξηηπιίμεσο

28.29.86

Καηαζθεπή κεξψλ κε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε ή ζεξκνζπγθφιιεζε· κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αέξην 
γηα ηελ επηθαλεηαθή ζθιήξπλζε (βάςηκν)

28.29.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
28.29.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

28.3 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
28.30 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ

28.30.1 Καηαζθεπή κνλναμνληθψλ ρεηξνδεγνχκελσλ ειθπζηήξσλ
28.30.10 Καηαζθεπή κνλναμνληθψλ ρεηξνδεγνχκελσλ ειθπζηήξσλ

28.30.2 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ
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28.30.21 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ, ηζρχνο <= 37 kW
28.30.22 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ, ηζρχνο > 37 kW αιιά <= 59 kW
28.30.23 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ, ηζρχνο > 59 kW

28.30.3 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ εδάθνπο
28.30.31 Καηαζθεπή αξφηξσλ
28.30.32 Καηαζθεπή ζβαξλψλ, αλακνριεπηήξσλ, θαιιηεξγεηηθψλ κεραλψλ, ζθαιηζηεξηψλ θαη ηζαπψλ
28.30.33 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ ζπνξάο, θχηεπζεο θαη κεηαθχηεπζεο
28.30.34 Καηαζθεπή δηαζθνξπηζηψλ θνπξηάο θαη δηαλνκέσλ ιηπαζκάησλ
28.30.39 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εδάθνπο

28.30.4 Καηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα
28.30.40 Καηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα

28.30.5 Καηαζθεπή ζεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ
28.30.51 Καηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ξάβδνη θνπήο γηα ζπλαξκνιφγεζε ζε ειθπζηήξεο) π.δ.θ.α.
28.30.52 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θνπήο θαη μήξαλζεο ζαλνχ
28.30.53 Καηαζθεπή κεραλψλ δεκαηηζκνχ άρπξνπ ή ρνξηνλνκήο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπιιεθηηθέο-ζπκπηεζηηθέο κεραλέο)
28.30.54 Καηαζθεπή ζεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ ξηδψλ ή βνιβψλ
28.30.59 Καηαζθεπή ζεξηζηηθψλ θαη αισληζηηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.

28.30.6 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε γεσξγία ή ηελ θεπνπξηθή
28.30.60 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε γεσξγία ή ηελ θεπνπξηθή

28.30.7 Καηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο
28.30.70 Καηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο

28.30.8 Καηαζθεπή άιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ

28.30.81 Καηαζθεπή κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε αβγψλ, θξνχησλ ή άιισλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, εθηφο ζπφξσλ, ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ
28.30.82 Καηαζθεπή αξκεθηηθψλ κεραλψλ
28.30.83 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ
28.30.84 Καηαζθεπή επσαζηήξσλ θαη αλαζξεθηήξσλ πνπιεξηθψλ
28.30.85 Καηαζθεπή πηελνηξνθηθψλ κεραλεκάησλ
28.30.86 Καηαζθεπή γεσξγηθψλ, θεπεπηηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πηελνηξνθηθψλ ή κειηζζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.

28.30.9

Καηαζθεπή κεξψλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ 
κεραλεκάησλ

28.30.91 Καηαζθεπή κεξψλ ζεξηζηηθψλ θαη αισληζηηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.
28.30.92 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ εδάθνπο
28.30.93 Καηαζθεπή κεξψλ άιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ
28.30.94 Καηαζθεπή κεξψλ αξκεθηηθψλ κεραλψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.
28.30.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ

28.4 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ θαη εξγαιεηνκεραλψλ
28.41 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ

28.41.1 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα θαηεξγαζία κεηάιινπ κε ιέηδεξ θαη παξφκνην ηξφπν· κεραλνπξγείσλ γηα θαηεξγαζία κεηάιινπ θαη παξφκνησλ εηδψλ
28.41.11 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα θαηεξγαζία κεηάιινπ κε αθαίξεζε χιεο, κε ιέηδεξ, κε ππέξερνπο θαη παξφκνηεο κεζφδνπο
28.41.12 Καηαζθεπή κεραλνπξγείσλ, κεραλψλ ζηαζεξήο ζέζεο θαη κεραλψλ πνιιαπιψλ ζέζεσλ, γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιινπ

28.41.2 Καηαζθεπή ηφξλσλ, ηξππαληψλ θαη θξεδψλ γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιινπ
28.41.21 Καηαζθεπή ηφξλσλ γηα αθαίξεζε κεηάιινπ

28.41.22

Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηε δηάηξεζε, ηε δηάλνημε νπψλ ή ηε ιεηνηξίβεζε κεηάιισλ· εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπεηξσκάησλ ζε κέηαιια, 
π.δ.θ.α.

28.41.23 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα εμνκάιπλζε επηθαλεηψλ, γηα αθφληζκα, ηξφρηζκα ή άιιεο εξγαζίεο ηειεηψκαηνο ζε κέηαιια
28.41.24 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα πιάληζκα, πξηφληζκα, θνπή ή άιιεο εξγαζίεο θνπήο ζε κέηαιια

28.41.3 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιινπ
28.41.31 Καηαζθεπή κεραλψλ θάκςεο, αλαδίπισζεο θαη επζπγξάκκηζεο κεηάιινπ
28.41.32 Καηαζθεπή κεραλψλ δηάηκεζεο, δηαηκεηηθήο δηάηξεζεο θαη κεξηθήο δηάηκεζεο κεηάιινπ
28.41.33 Καηαζθεπή κεραλψλ θαη ζθπξηψλ γηα ζθπξειαζία ή αληζφπαρε ηχπσζε· πδξαπιηθψλ πξεζψλ θαη πξεζψλ γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιινπ π.δ.θ.α.
28.41.34 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ π.δ.θ.α. γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιινπ, επηηεγκέλσλ κεηαιιηθψλ θαξβηδίσλ ή θεξακνκεηαιινπξγηθψλ ελψζεσλ, ρσξίο αθαίξεζε πιηθνχ

28.41.4 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα εξγαιεηνκεραλέο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ
28.41.40 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα εξγαιεηνκεραλέο θαηεξγαζίαο κεηάιισλ

28.41.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ
28.41.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ

28.49 Καηαζθεπή άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ
28.49.1 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία ιίζσλ, μχινπ θαη παξφκνησλ ζθιεξψλ πιηθψλ

28.49.11 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία ιίζσλ, θεξακηθψλ πιηθψλ, ζθπξνδέκαηνο ή παξφκνησλ νξπθηψλ πιηθψλ ή γηα ηελ ςπρξή θαηεξγαζία ηνπ γπαιηνχ

28.49.12 Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία μχινπ, θειινχ, θφθαινπ, ζθιεξνχ ειαζηηθνχ, ζθιεξνχ πιαζηηθνχ ή παξφκνησλ ζθιεξψλ πιηθψλ· κεραλεκάησλ γαιβαλνπιαζηηθήο
28.49.2 Καηαζθεπή εξγαιεηνθνξέσλ

28.49.21 Καηαζθεπή εξγαιεηνθνξέσλ θαη θεθαιψλ ειηθνηνκήο απηφκαηνπ αλνίγκαηνο, γηα εξγαιεηνκεραλέο
28.49.22 Καηαζθεπή δηαηάμεσλ ζηεξέσζεο ησλ πξνο επεμεξγαζία ηεκαρίσλ γηα εξγαιεηνκεραλέο
28.49.23 Καηαζθεπή θεθαιψλ δηαίξεζεο θαη άιισλ εηδηθψλ πξνζαξηεκάησλ γηα εξγαιεηνκεραλέο
28.49.24 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα εξγαιεηνκεραλέο θαηεξγαζίαο μχινπ, θειινχ, ζθιεξνχ ειαζηηθνχ θαη παξφκνησλ ζθιεξψλ πιηθψλ

28.49.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ
28.49.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ

28.9 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
28.91 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία

28.91.1 Καηαζθεπή κεηαιινπξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο
28.91.11 Καηαζθεπή κεηαηξνπέσλ (κεηαιιαθηψλ), ρναλψλ ρπηεξίσλ, κεηξψλ ρεισλψλ θαη κεραλψλ ρχηεπζεο· ειάζηξσλ κεηάιισλ
28.91.12 Καηαζθεπή κεξψλ κεηαιινπξγηθψλ κεραλψλ· κεξψλ ειάζηξσλ κεηάιισλ

28.91.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιινπξγηθψλ κεραλεκάησλ
28.91.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεηαιινπξγηθψλ κεραλεκάησλ

28.92 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο
28.92.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ νξπρείσλ

28.92.11 Καηαζθεπή αλπςσηήξσλ θαη ηκάλησλ κεηαθνξάο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, γηα ππφγεηα ρξήζε
28.92.12 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θνπήο άλζξαθα ή βξάρσλ θαη κεραλεκάησλ δηάλνημεο ζεξάγγσλ· άιισλ κεραλεκάησλ γεψηξεζεο θαη δηάλνημεο θξεάησλ

28.92.2

Καηαζθεπή άιισλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ κεηαθίλεζεο, ηζνπέδσζεο, εμνκάιπλζεο, απφμεζεο, εθζθαθήο, ζπκπίεζεο, ζχλζιηςεο ή εμφξπμεο γηα γαίεο, 
νξπθηά ή κεηαιιεχκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κπνπιληφδσλ, ησλ κεραληθψλ θηπαξηψλ θαη ησλ νδνζηξσηήξσλ)

28.92.21 Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ κπνπιληφδσλ θαη πιάγησλ κπνπιληφδσλ
28.92.22 Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ ηζνπεδσηήξσλ θαη νκαιπληήξσλ
28.92.23 Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ απνμεζηψλ
28.92.24 Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ ζπκπηεζηήξσλ θαη νδνζηξσηήξσλ
28.92.25 Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ πηπνθφξσλ θνξησηψλ πξφζζηαο θφξησζεο

28.92.26

Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ κεραληθψλ θηπαξηψλ, εθζθαθέσλ θαη πηπνθφξσλ θνξησηψλ, ζηα νπνία ε ππεξθαηαζθεπή κπνξεί λα θάλεη ζηξνθή 360º, εθηφο ησλ πηπνθφξσλ θνξησηψλ 
πξφζζηαο θφξησζεο

28.92.27 Καηαζθεπή άιισλ απηνθηλνχκελσλ κεραληθψλ θηπαξηψλ, εθζθαθέσλ θαη πηπνθφξσλ θνξησηψλ· άιισλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ νξπρείσλ
28.92.28 Καηαζθεπή κεησπηθψλ θαη γσληαθψλ θνπηήξσλ κπνπιληφδσλ
28.92.29 Καηαζθεπή αλαηξεπφκελσλ νρεκάησλ, θαηαζθεπαζκέλσλ γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ

28.92.3 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο
28.92.30 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο

28.92.4 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα δηαινγή, άιεζε, αλάκεημε θαη παξφκνηα επεμεξγαζία γαηψλ, ιίζσλ, κεηαιιεπκάησλ θαη άιισλ νξπθηψλ νπζηψλ
28.92.40 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα δηαινγή, άιεζε, αλάκεημε θαη παξφκνηα επεμεξγαζία γαηψλ, ιίζσλ, κεηαιιεπκάησλ θαη άιισλ νξπθηψλ νπζηψλ

28.92.5 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ ηνπνζέηεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ
28.92.50 Καηαζθεπή ειθπζηήξσλ ηνπνζέηεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ

28.92.6 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ νξπρείσλ, ιαηνκείσλ θαη θαηαζθεπψλ
28.92.61 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γεψηξεζεο ή δηάλνημεο θξεάησλ ή εθζθαθήο· κεξψλ γεξαλψλ
28.92.62 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα δηαινγή, άιεζε ή άιιε επεμεξγαζία γαηψλ, ιίζσλ θαη παξφκνησλ πιηθψλ

28.92.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ νξπρείσλ, ιαηνκείσλ θαη θαηαζθεπψλ
28.92.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ νξπρείσλ, ιαηνκείσλ θαη θαηαζθεπψλ

28.93 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
28.93.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, εθηφο απφ ηα κέξε ηνπο

28.93.11 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ απνθνξχθσζεο γάιαθηνο (θνξπθνιφγσλ)
28.93.12 Καηαζθεπή γαιαθηνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
28.93.13 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ άιεζε ή ηελ θαηεξγαζία δεκεηξηαθψλ ή νζπξίσλ π.δ.θ.α.
28.93.14 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή θξαζηνχ, κειίηε, θξνπηνρπκψλ θαη παξφκνησλ πνηψλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

28.93.15 Καηαζθεπή κε ειεθηξηθψλ θνχξλσλ αξηνπνηίαο· κε νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα καγείξεκα ή δέζηακα θαγεηνχ
28.93.16 Καηαζθεπή μεξαληήξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
28.93.17 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηε βηνκεραληθή πξνεηνηκαζία ή παξαζθεπή ηξνθίκσλ ή πνηψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ιίπε ή έιαηα)
28.93.19 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξαζθεπή ηνπ θαπλνχ π.δ.θ.α.

28.93.2 Καηαζθεπή κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε ζπφξσλ ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ
28.93.20 Καηαζθεπή κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε ζπφξσλ ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ

28.93.3 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
28.93.31 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία πνηψλ
28.93.32 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ
28.93.33 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαπλνχ
28.93.34 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηε δηαινγή ή ηε δηαβάζκηζε ζπφξσλ ζηηεξψλ ή απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ

28.93.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
28.93.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

28.94 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή δεξκάηηλσλ εηδψλ
28.94.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία, θιψζε, χθαλζε θαη πιέμε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

28.94.11 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ δηέιαζεο, επεθηαηηθήο νιθήο, ηεμηνπξαξίζκαηνο ή θνπήο ηερλεηψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ· κεραλψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θισζηνυθαληνπξγηθψλ ηλψλ

28.94.12 Καηαζθεπή κεραλψλ θιψζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ· κεραλψλ δηπιηάζκαηνο, ζηξίςεο, πεξηέιημεο ή αλαπήληζεο (μεηπιηγαδηάζκαηνο) θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
28.94.13 Καηαζθεπή πθαληηθψλ κεραλψλ
28.94.14 Καηαζθεπή πιεθηνκεραλψλ· ξαπηνπιεθηνκεραλψλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ· κεραλψλ θαηαζθεπήο ζπζάλσλ
28.94.15 Καηαζθεπή βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεραλέο επεμεξγαζίαο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ· κεραλεκάησλ εθηχπσζεο πθαζκάησλ

28.94.15.01 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ εθηχπσζεο πθαζκάησλ
28.94.2 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ έλδπζεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ξαπηνκεραλέο)

28.94.21

Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ πιχζε, ηνλ θαζαξηζκφ, ην ζηχςηκν, ην ζηδέξσκα, ην πξεζάξηζκα, ηε βαθή, ηελ αλαπήληζε (μεηπιηγάδηαζκα) θαη παξφκνηεο εξγαζίεο πθαληνπξγηθνχ 
λήκαηνο θαη πθαζκάησλ· κεραλεκάησλ γηα ην θηλίξηζκα ηνπ πηιήκαηνο (ηζφραο)

28.94.22 Καηαζθεπή επαγγεικαηηθψλ πιπληεξίσλ ξνχρσλ· κεραλψλ ζηεγλνχ θαζαξηζκνχ· ζηεγλσηεξίσλ κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ δέθα θηιψλ
28.94.23 Καηαζθεπή θπγνθεληξηθψλ ζηεγλσηεξίσλ ξνχρσλ
28.94.24 Καηαζθεπή ξαπηνκεραλψλ, εθηφο ησλ ξαπηνκεραλψλ γηα βηβιία θαη ησλ νηθηαθψλ ξαπηνκεραλψλ

28.94.3 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα θαηεξγαζία πξνβηψλ ή δεξκάησλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή ππνδεκάησλ θαη άιισλ εηδψλ
28.94.30 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα θαηεξγαζία πξνβηψλ ή δεξκάησλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή ππνδεκάησλ θαη άιισλ εηδψλ

28.94.4 Καηαζθεπή ξαπηνκεραλψλ νηθηαθνχ ηχπνπ
28.94.40 Καηαζθεπή ξαπηνκεραλψλ νηθηαθνχ ηχπνπ

28.94.5

Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλψλ χθαλζεο θαη θιψζεο θαη κεραλψλ γηα άιιε παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ έλδπζεο θαη γηα 
ηελ θαηεξγαζία δεξκάησλ

28.94.51 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλψλ θιψζεο θαη χθαλζεο
28.94.51.01 Καηαζθεπή πθαληηθψλ ρηεληψλ αξγαιεηψλ

28.94.52 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ γηα άιιε παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ έλδπζεο θαη γηα ηελ θαηεξγαζία δεξκάησλ

28.94.9

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, εηδψλ έλδπζεο θαη δεξκάηηλσλ 
εηδψλ

28.94.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, εηδψλ έλδπζεο θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ
28.95 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

28.95.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη κεξψλ ηνπο
28.95.11 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, εθηφο απφ ηα κέξε ηνπο
28.95.12 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

28.95.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
28.95.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

28.96 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ
28.96.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ θαηεξγαζία πιαζηηθνχ θαη ειαζηηθνχ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ απηά ηα πιηθά

28.96.10 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ θαηεξγαζία πιαζηηθνχ θαη ειαζηηθνχ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ απηά ηα πιηθά
28.96.2 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ θαηεξγαζία πιαζηηθνχ θαη ειαζηηθνχ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ απηά ηα πιηθά

28.96.20 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ θαηεξγαζία πιαζηηθνχ θαη ειαζηηθνχ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ απηά ηα πιηθά
28.96.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ

28.96.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ
28.99 Καηαζθεπή άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

28.99.1 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ εθηχπσζεο θαη βηβιηνδεζίαο
28.99.11 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ βηβιηνδεζίαο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ξαπηνκεραλέο γηα βηβιία)
28.99.12 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηε ζηνηρεηνζεζία, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηαζθεπή ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ
28.99.13 Καηαζθεπή εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ φθζεη (offset), εθηφο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε γξαθεία
28.99.14 Καηαζθεπή άιισλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ, εθηφο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε γξαθεία

28.99.14.01 Καηαζθεπή ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ εθηχπσζεο, (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειάξσλ κεεηαμνηππίαο)

28.99.2

Καηαζθεπή κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή κνλνθξπζηάιισλ ή δηζθίσλ εκηαγσγψλ, ζπζθεπψλ κε 
εκηαγσγνχο, ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ή επίπεδσλ νζνλψλ

28.99.20

Καηαζθεπή κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή κνλνθξπζηάιισλ ή δηζθίσλ εκηαγσγψλ, ζπζθεπψλ κε εκηαγσγνχο, ειεθηξνληθψλ 
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ή επίπεδσλ νζνλψλ

28.99.3 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
28.99.31 Καηαζθεπή μεξαληεξίσλ μπιείαο, ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ ή ραξηνληνχ· ζηεγλσηεξίσλ κε νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
28.99.32 Καηαζθεπή πεξηζηξεθφκελσλ εμεδξψλ δηαζθέδαζεο (κχισλ), θνχλησλ, πεξίπηεξσλ ζθνπνβνιήο θαη άιισλ εηδψλ δηαζθέδαζεο ππαίζξησλ ρψξσλ θαη παλεγχξεσλ
28.99.39 Καηαζθεπή κεραληζκνχ εθηφμεπζεο αεξνζθαθψλ· αλαζρεηηθψλ νξγάλσλ ή παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ· ζπζθεπψλ δπγνζηάζκηζεο· κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

28.99.4 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ εθηχπσζεο θαη βηβιηνδεζίαο
28.99.40 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλεκάησλ εθηχπσζεο θαη βηβιηνδεζίαο

28.99.5

Καηαζθεπή κεξψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή κνλνθξπζηάιισλ ή δηζθίσλ εκηαγσγψλ, ζπζθεπψλ κε 
εκηαγσγνχο, ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ή επίπεδσλ νζνλψλ· κεξψλ άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο

28.99.51

Καηαζθεπή κεξψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή κνλνθξπζηάιισλ ή δηζθίσλ εκηαγσγψλ, ζπζθεπψλ κε εκηαγσγνχο, 
ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ή επίπεδσλ νζνλψλ

28.99.52 Καηαζθεπή κεξψλ άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
28.99.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

28.99.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ
29.1 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

29.10 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
29.10.1 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο ηνπ είδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.10.11 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο κε παιηλδξνκηθά έκβνια, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θπιηλδξηζκνχ <= 1.000 cm³
29.10.12 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο κε παιηλδξνκηθά έκβνια, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θπιηλδξηζκνχ > 1.000 cm³
29.10.13 Καηαζθεπή εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο γηα νρήκαηα, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε

29.10.2 Καηαζθεπή επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
29.10.21 Καηαζθεπή νρεκάησλ κε θηλεηήξα, ζηνλ νπνίν ή αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θπιηλδξηζκνχ <= 1.500 cm³, θαηλνχξγησλ
29.10.22 Καηαζθεπή νρεκάησλ κε θηλεηήξα, ζηνλ νπνίν ή αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θπιηλδξηζκνχ > 1.500 cm³, θαηλνχξγησλ
29.10.23 Καηαζθεπή νρεκάησλ κε εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, ζηνλ νπνίν ή αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε (ληίδει ή εκηληίδει), θαηλνχξγησλ
29.10.24 Καηαζθεπή άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ

29.10.3 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά δέθα ή πεξηζζφηεξσλ επηβαηψλ
29.10.30 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά δέθα ή πεξηζζφηεξσλ επηβαηψλ

29.10.4 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ

29.10.41 Καηαζθεπή νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, ζηνλ νπνίν ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε (ληίδει ή εκηληίδει), θαηλνχξγησλ

29.10.42

Καηαζθεπή νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, κε εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, ζηνλ νπνίν ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή· άιισλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά 
εκπνξεπκάησλ, θαηλνχξγησλ

29.10.43 Καηαζθεπή νδηθψλ ειθπζηήξσλ γηα εκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα
29.10.44 Καηαζθεπή πιαηζίσλ εμνπιηζκέλσλ κε θηλεηήξεο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα

29.10.5 Καηαζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
29.10.51 Καηαζθεπή γεξαλνθφξσλ θνξηεγψλ
29.10.52 Καηαζθεπή νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη πάλσ ζην ρηφλη· νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα γήπεδα ηνπ γθνιθ θαη παξφκνησλ νρεκάησλ, κε θηλεηήξεο
29.10.59 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

29.10.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
29.10.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

29.2 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα· θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ
29.20 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα· θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ

29.20.1 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
29.20.10 Καηαζθεπή ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
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29.20.2 Καηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ· εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
29.20.21 Καηαζθεπή εκπνξεπκαηνθηβψηησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα λα κεηαθέξνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα
29.20.22 Καηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ ηχπνπ ηξνρφζπηηνπ, γηα θαηνίθεζε ή θαηαζθήλσζε
29.20.23 Καηαζθεπή άιισλ ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ

29.20.3 Καηαζθεπή κεξψλ ξπκνπιθνχκελσλ, εκηξπκνπιθνχκελσλ θαη άιισλ νρεκάησλ, κε κεραλνθίλεησλ
29.20.30 Καηαζθεπή κεξψλ ξπκνπιθνχκελσλ, εκηξπκνπιθνχκελσλ θαη άιισλ νρεκάησλ, κε κεραλνθίλεησλ

29.20.4 Τπεξεζίεο αλαθαηαζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο, εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε ακαμψκαηα κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
29.20.40 Τπεξεζίεο αλαθαηαζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο, εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε ακαμψκαηα κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

29.20.5 Τπεξεζίεο εμνπιηζκνχ ηξνρφζπηησλ θαη θηλεηψλ θαηνηθηψλ
29.20.50 Τπεξεζίεο εμνπιηζκνχ ηξνρφζπηησλ θαη θηλεηψλ θαηνηθηψλ

29.20.9

Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα· θαηαζθεπήο ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ 
νρεκάησλ

29.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ακαμσκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα· θαηαζθεπήο ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ

29.3 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
29.31 Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.31.1 Καηαζθεπή ζπξκάηηλσλ δηαηάμεσλ αλάθιεμεο θαη άιισλ ζπξκάηηλσλ δηαηάμεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νρήκαηα, αεξνζθάθε ή πινία
29.31.10 Καηαζθεπή ζπξκάηηλσλ δηαηάμεσλ αλάθιεμεο θαη άιισλ ζπξκάηηλσλ δηαηάμεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νρήκαηα, αεξνζθάθε ή πινία

29.31.2 Καηαζθεπή άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, γηα νρήκαηα, θαη κέξε ηνπο

29.31.21 Καηαζθεπή ζπηλζεξηζηψλ (κπνπδί), καγλεηνειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ αλάθιεμεο· δπλακνκαγλεηνειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ· καγλεηηθψλ ζθνλδχισλ· δηαλνκέσλ· πελίσλ αλάθιεμεο
29.31.22 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ εθθίλεζεο θαη εθθηλεηψλ - γελλεηξηψλ δηπιήο ρξήζεο· άιισλ γελλεηξηψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ

29.31.23 Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζεκαηνδφηεζεο, παινθαζαξηζηήξσλ, ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηάιπζε ηνπ πάγνπ θαη ηνπ αρλνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη κνηνζηθιέηεο
29.31.3 Καηαζθεπή κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη κνηνζηθιέηεο

29.31.30 Καηαζθεπή κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη κνηνζηθιέηεο
29.31.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.31.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
29.32 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.32.1 Καηαζθεπή θαζηζκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
29.32.10 Καηαζθεπή θαζηζκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.32.2 Καηαζθεπή δσλψλ αζθαιείαο, αεξφζαθσλ θαη κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ακαμσκάησλ
29.32.20 Καηαζθεπή δσλψλ αζθαιείαο, αεξφζαθσλ θαη κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ακαμσκάησλ

29.32.3 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ π.δ.θ.α., γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
29.32.30 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ π.δ.θ.α., γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.32.30.01 Καηαζθεπή εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ
29.32.30.02 Καηαζθεπή ζνπζηψλ απηνθηλήησλ

29.32.9

Τπεξεζίεο ζπλαξκνιφγεζεο κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, π.δ.θ.α.· ππεξεζίεο ζπλαξκνιφγεζεο πιήξσλ ζπιινγψλ θαηαζθεπήο γηα 
απηνθίλεηα νρήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα 
κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.32.91 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε νινθιεξσκέλσλ ζπλφισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
29.32.92 Τπεξεζίεο ζπλαξκνιφγεζεο κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, π.δ.θ.α.
29.32.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

29.32.99.01 Τπεξεζίεο ηαπεηζαξίζκαηνο θαζηζκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

30 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ
30.1 Ναππήγεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ

30.11 Ναππήγεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ
30.11.1 Ναππήγεζε πνιεκηθψλ πινίσλ

30.11.10 Ναππήγεζε πνιεκηθψλ πινίσλ
30.11.2 Ναππήγεζε πινίσλ θαη παξφκνησλ ζθαθψλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ

30.11.21 Ναππήγεζε θξνπαδηεξφπινησλ, ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη παξφκνησλ ζθαθψλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ· νρεκαηαγσγψλ
30.11.22 Ναππήγεζε δεμακελφπινησλ γηα ηε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ, πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ
30.11.23 Ναππήγεζε πινίσλ ςπγείσλ, εθηφο δεμακελφπινησλ
30.11.24 Ναππήγεζε πινίσλ κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ

30.11.3 Ναππήγεζε αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη άιισλ εηδηθψλ ζθαθψλ
30.11.31 Ναππήγεζε αιηεπηηθψλ ζθαθψλ· πινίσλ-εξγνζηάζησλ θαη άιισλ ζθαθψλ γηα ηελ θαηεξγαζία ή ηε ζπληήξεζε αιηεπηηθψλ πξντφλησλ
30.11.32 Ναππήγεζε άιισλ ζθαθψλ κε κεηαθνξάο θνξηίσλ
30.11.33 Ναππήγεζε βπζνθφξσλ· πινίσλ-θάξσλ, πισηψλ γεξαλψλ· άιισλ ζθαθψλ

30.11.4 Ναππήγεζε παξάθηησλ ζθαθψλ θαη ππνδνκήο
30.11.40 Ναππήγεζε παξάθηησλ ζθαθψλ θαη ππνδνκήο

30.11.5

Ναππήγεζε άιισλ πισηψλ θαηαζθεπψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδηψλ, πισηψλ δεμακελψλ, ζηεγαλψλ θηβσηίσλ, πξνζδεηήξσλ πινίσλ, ζεκαληήξσλ, 
πισηψλ πθαινδεηθηψλ)

30.11.50 Ναππήγεζε άιισλ πισηψλ θαηαζθεπψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδηψλ, πισηψλ δεμακελψλ, ζηεγαλψλ θηβσηίσλ, πξνζδεηήξσλ πινίσλ, ζεκαληήξσλ, πισηψλ πθαινδεηθηψλ)

30.11.9

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο, αλαθαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ πινίσλ, πισηψλ εμεδξψλ θαη θαηαζθεπψλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο πινίσλ 
θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ

30.11.91 Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη αλαθαηαζθεπήο πινίσλ θαη πισηψλ εμεδξψλ θαη θαηαζθεπψλ
30.11.92 Τπεξεζίεο εμνπιηζκνχ πινίσλ θαη πισηψλ εμεδξψλ θαη θαηαζθεπψλ

30.11.92.01 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο εμσιέκβησλ κεραλψλ
30.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ

30.12 Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ
30.12.1 Ναππήγεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ

30.12.11 Ναππήγεζε ηζηηνθφξσλ (εθηφο ησλ θνπζθσηψλ) γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ, κε ή ρσξίο βνεζεηηθφ θηλεηήξα
30.12.12 Ναππήγεζε θνπζθσηψλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
30.12.19 Ναππήγεζε άιισλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ· θσπήιαησλ βαξθψλ θαη θαλφ

30.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ
30.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ

30.2 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ
30.20 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ

30.20.1 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ (κεραλψλ) θαη εθνδηνθφξσλ
30.20.11 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ (κεραλψλ) πνπ θηλνχληαη κε εμσηεξηθή πεγή ειεθηξηζκνχ
30.20.12 Καηαζθεπή ληηδεινειεθηξηθψλ ακαμψλ (κεραλψλ)
30.20.13 Καηαζθεπή άιισλ ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ (κεραλψλ)· εθνδηνθφξσλ

30.20.2 Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ νρεκάησλ (απηνθηλεηακαμψλ), ζθεπνθφξσλ, εθηφο ησλ νρεκάησλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο
30.20.20 Καηαζθεπή απηνθηλνχκελσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ νρεκάησλ (απηνθηλεηακαμψλ), ζθεπνθφξσλ, εθηφο ησλ νρεκάησλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο

30.20.3 Καηαζθεπή άιινπ ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ
30.20.31 Καηαζθεπή νρεκάησλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ
30.20.32 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ, κε απηνθηλνχκελσλ · ζθεπνθφξσλ θαη άιισλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
30.20.33 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ ζθεπνθφξσλ θαη βαγνληψλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, κε απηνθηλνχκελσλ

30.20.4

Καηαζθεπή κεξψλ κεραλψλ ή ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ· κφληκνπ πιηθνχ θαη εμαξηεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο· κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο

30.20.40 Καηαζθεπή κεξψλ κεραλψλ ή ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ· κφληκνπ πιηθνχ θαη εμαξηεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο· κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο

30.20.9

Τπεξεζίεο αλαθαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ ("νινθιήξσζεο") κεραλψλ θαη ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ θαη ηξνρηνδξφκσλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην 
πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο κεραλψλ θαη ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ

30.20.91 Τπεξεζίεο αλαθαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ ("νινθιήξσζεο") κεραλψλ θαη ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ θαη ηξνρηνδξφκσλ
30.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κεραλψλ θαη ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ

30.3 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ
30.30 Καηαζθεπή αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ

30.30.1 Καηαζθεπή κεραλψλ θαη θηλεηήξσλ γηα αεξνζθάθε ή δηαζηεκηθά νρήκαηα· εμνπιηζκνχ εδάθνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πηήζε θαη κεξψλ ηνπο
30.30.11 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ ζηνπο νπνίνπο ή αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή
30.30.12 Καηαζθεπή ζηξνβηινθηλεηήξσλ θαη ειηθνζηξνβηινθηλεηήξσλ
30.30.13 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ αληίδξαζεο, εθηφο ησλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ
30.30.14 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ εδάθνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πηήζε θαη κεξψλ ηνπο
30.30.15 Καηαζθεπή κεξψλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ ζηνπο νπνίνπο ή αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή

30.30.2 Καηαζθεπή αεξφζηαησλ θαη πεδαιηνπρνχκελσλ· αλεκφπηεξσλ, αησξφπιαλσλ θαη άιισλ κε κεραλνθίλεησλ αεξνζθαθψλ
30.30.20 Καηαζθεπή αεξφζηαησλ θαη πεδαιηνπρνχκελσλ· αλεκφπηεξσλ, αησξφπιαλσλ θαη άιισλ κε κεραλνθίλεησλ αεξνζθαθψλ

30.30.3 Καηαζθεπή ειηθφπηεξσλ θαη αεξνπιάλσλ

34
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

30.30.31 Καηαζθεπή ειηθφπηεξσλ
30.30.32 Καηαζθεπή αεξνπιάλσλ θαη άιισλ αεξνζθαθψλ, βάξνπο ρσξίο θνξηίν <= 2 000 kg
30.30.33 Καηαζθεπή αεξνπιάλσλ θαη άιισλ αεξνζθαθψλ, βάξνπο ρσξίο θνξηίν > 2 000 kg αιιά <= 15 000 kg
30.30.34 Καηαζθεπή αεξνπιάλσλ θαη άιισλ αεξνζθαθψλ, βάξνπο ρσξίο θνξηίν > 15.000 kg

30.30.4 Καηαζθεπή δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνξπθφξσλ) θαη νρεκάησλ εθηφμεπζεο δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ
30.30.40 Καηαζθεπή δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνξπθφξσλ) θαη νρεκάησλ εθηφμεπζεο δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ

30.30.5 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ
30.30.50 Καηαζθεπή άιισλ κεξψλ αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ

30.30.6 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη κεηαηξνπήο αεξνζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ
30.30.60 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη κεηαηξνπήο αεξνζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ

30.30.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ, δηαζηεκφπινησλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ
30.30.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ, δηαζηεκφπινησλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ

30.4 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο
30.40 Καηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο

30.40.1 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ αξκάησλ θαη άιισλ ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ κάρεο θαη κεξψλ ηνπο
30.40.10 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ αξκάησλ θαη άιισλ ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ κάρεο θαη κεξψλ ηνπο

30.40.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο
30.40.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο

30.9 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.
30.91 Καηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ

30.91.1 Καηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη πιεπξηθψλ θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ
30.91.11 Καηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη δίηξνρσλ κε βνεζεηηθφ θηλεηήξα, κε παιηλδξνκηθφ εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, θπιηλδξηζκνχ <= 50 cm³
30.91.12 Καηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ κε παιηλδξνκηθφ εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, θπιηλδξηζκνχ > 50 cm³
30.91.13 Καηαζθεπή κνηνζηθιεηψλ π.δ.θ.α.· πιεπξηθψλ θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ

30.91.2 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνηνζηθιεηψλ θαη πιεπξηθψλ θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ
30.91.20 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνηνζηθιεηψλ θαη πιεπξηθψλ θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ

30.91.3 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο ηνπ είδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κνηνζηθιέηεο
30.91.31 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο κε παιηλδξνκηθά έκβνια, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θπιηλδξηζκνχ <= 1.000 cm³, γηα κνηνζηθιέηεο
30.91.32 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο κε παιηλδξνκηθά έκβνια, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θπιηλδξηζκνχ > 1.000 cm³, γηα κνηνζηθιέηεο

30.91.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κνηνζηθιεηψλ
30.91.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κνηνζηθιεηψλ

30.92 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ
30.92.1 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα

30.92.10 Καηαζθεπή πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα
30.92.2 Καηαζθεπή αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ, εθηφο απφ κέξε θαη εμαξηήκαηά ηνπο

30.92.20 Καηαζθεπή αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ, εθηφο απφ κέξε θαη εμαξηήκαηά ηνπο
30.92.3 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα πνδήιαηα θαη άιια δίηξνρα, ρσξίο θηλεηήξα, θαη γηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα

30.92.30 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα πνδήιαηα θαη άιια δίηξνρα, ρσξίο θηλεηήξα, θαη γηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα
30.92.4 Καηαζθεπή παηδηθψλ θαξνηζηψλ θαη κεξψλ ηνπο

30.92.40 Καηαζθεπή παηδηθψλ θαξνηζηψλ θαη κεξψλ ηνπο
30.92.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ

30.92.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πνδειάησλ θαη αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ
30.99 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.

30.99.1 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.
30.99.10 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.

30.99.10.01 Καηαζθεπή ηππήιαησλ ακαμηψλ
30.99.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.

30.99.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.

31 Καηαζθεπή επίπισλ
31.0 Καηαζθεπή επίπισλ

31.01 Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα
31.01.1 Καηαζθεπή επίπισλ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο

31.01.11 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ επίπισλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαζηζκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα
31.01.12 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαζηζκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία

31.01.12.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ γξαθείνπ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο
31.01.12.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ γξαθείνπ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.01.13 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ γηα θαηαζηήκαηα
31.01.13.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ θαηαζηεκάησλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο
31.01.13.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ θαηαζηεκάησλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.01.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο επίπισλ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ
31.01.91 Τπεξεζίεο ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ γξαθείνπ
31.01.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο επίπισλ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ

31.02 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο
31.02.1 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο

31.02.10 Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο
31.02.10.01 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ θνπδίλαο, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο
31.02.10.02 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ θνπδίλαο, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.02.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο επίπισλ θνπδίλαο
31.02.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο επίπισλ θνπδίλαο

31.03 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ
31.03.1 Καηαζθεπή ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ· ζηξσκάησλ

31.03.11 Καηαζθεπή ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ
31.03.11.01 Καηαζθεπή ζνκηέδσλ

31.03.12 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ, εθηφο απφ ηα ζηεξίγκαηα ζηξσκάησλ
31.03.12.01 Καηαζθεπή ζηξσκάησλ κε κεηαιιηθφ εμνπιηζκφ (ζηξσκαηέμ)

31.03.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζηξσκάησλ
31.03.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζηξσκάησλ

31.09 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ
31.09.1 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θαη κεξψλ ηνπο

31.09.11 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ επίπισλ π.δ.θ.α.
31.09.12 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θξεβαηνθάκαξεο, ηξαπεδαξίεο θαη ζην θαζηζηηθά

31.09.12.01 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ νηθηαθψλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο
31.09.12.02 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ νηθηαθψλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο
31.09.12.03 Καηαζθεπή θξεβαηηψλ

31.09.13 Καηαζθεπή μχιηλσλ επίπισλ π.δ.θ.α.
31.09.13.01 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν εξγάηεο
31.09.13.02 Καηαζθεπή άιισλ μχιηλσλ επίπισλ, απφ κνλάδα πνπ απαζρνιεί ηξεηο θαη άλσ εξγάηεο

31.09.14 Καηαζθεπή επίπισλ απφ πιαζηηθέο χιεο ή απφ άιια πιηθά (φπσο π.ρ. απφ θαιάκηα, ιπγαξηέο ή κπακπνχ)
31.09.14.01 Καηαζθεπή πιεθηψλ επίπισλ

31.09.9 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) λέσλ επίπισλ· εξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο άιισλ επίπισλ
31.09.91 Τπεξεζίεο ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ, φρη γξαθείνπ θαη εθηφο νρεκάησλ
31.09.92 Τπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) λέσλ επίπισλ (εθηφο ηνπ ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ)

31.09.92.01 Τπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη αλαθαίληζεο επίπισλ
31.09.92.02 Τπεξεζίεο ζηίιβσζεο επίπισλ (ινπζηξαδφξνπ)
31.09.92.03 Τπεξεζίεο ζπλαξκνιφγεζεο επίπισλ
31.09.92.04 Τπεξεζίεο ςεθαζκνχ, ινπζηξαξίζκαηνο, βεξληθψκαηνο, επηρξχζσζεο θαη βαςίκαηνο επίπισλ

31.09.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ επίπισλ

32 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
32.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ, πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.11 Κνπή λνκηζκάησλ
32.11.1 Κνπή λνκηζκάησλ

32.11.10 Κνπή λνκηζκάησλ
32.11.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνκηζκάησλ

32.11.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνκηζκάησλ
32.12 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.12.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
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32.12.11

Δπεμεξγαζία θαιιηεξγεκέλσλ καξγαξηηαξηψλ, πνιχηηκσλ ή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεηηθψλ ή αλαζρεκαηηζκέλσλ ιίζσλ, θαηεξγαζκέλσλ αιιά φρη δεκέλσλ 
ζε θνζκήκαηα

32.12.11.01 Παξαγσγή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ
32.12.11.02 Τπεξεζίεο αδακαληφδεζεο, επεμεξγαζίαο θαη ιείαλζεο θπζηθψλ δηακαληηψλ

32.12.12 Δπεμεξγαζία βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, θαηεξγαζκέλσλ· ζθνλψλ θπζηθψλ ή ζπλζεηηθψλ πνιχηηκσλ ή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ
32.12.12.01 Τπεξεζίεο αδακαληφδεζεο, επεμεξγαζίαο θαη ιείαλζεο βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ

32.12.13 Καηαζθεπή εηδψλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξψλ ηνπο· εηδψλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξψλ ηνπο
32.12.13.01 Καηαζθεπή εηδψλ απφ άξγπξν
32.12.13.02 Καηαζθεπή εηδψλ ρξπζνρνΐαο
32.12.13.03 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ γηα θνζκήκαηα απφ άξγπξν (ζχξκαηνο, θχιισλ, ζσιήλσλ, ρπηψλ θιπ)
32.12.13.04 Καηαζθεπή εμαξηεκάησλ ρξπζνρνΐαο (ζχξκαηνο, θχιισλ, ζσιήλσλ, ρπηψλ θιπ)
32.12.13.05 Καηαζθεπή ζθεπψλ απφ άξγπξν
32.12.13.06 Καηαζθεπή ρξπζψλ θαδελψλ
32.12.13.07 Καηαζθεπή ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ

32.12.14 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια· εηδψλ απφ θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιχηηκνπο ή εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο
32.12.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.12.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
32.12.99.01 Δξγαζίεο θηληξίζκαηνο ηερλνπξγεκάησλ απφ ρξπζφ θαη άξγπξν θαζφλ
32.12.99.02 Καηαζθεπή αξγπξψλ θνζκεκάησλ θαζφλ
32.12.99.03 Καηαζθεπή εηδψλ ρξπζνρνΐαο θαζφλ
32.12.99.04 Καηαζθεπή ζθεπψλ απφ άξγπξν θαζφλ
32.12.99.05 Τπεξεζίεο ζηίιβσζεο θνζκεκάησλ
32.12.99.06 Τπεξεζίεο ράξαμεο άιισλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια
32.12.99.07 Τπεξεζίεο ράξαμεο πνιχηηκσλ κεηάιισλ εηδψλ θνζκεκαηνπνηίαο, ρξπζνρνΐαο, αξγπξνρνΐαο

32.13 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ
32.13.1 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.13.10 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ
32.13.10.01 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ απφ πιαζηηθφ, χθαζκα, μχιν, φζηξαθα, κε πνιχηηκεο πέηξεο, θνηλά κέηαιια θαη άιια πιηθά

32.13.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
32.13.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

32.2 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ
32.20 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.20.1

Καηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ θαη πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ειεθηξηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ· κεραληζκψλ γηα 
κνπζηθά θνπηηά

32.20.11 Καηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ
32.20.12 Καηαζθεπή άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.20.13 Καηαζθεπή εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, αξκφλησλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ· αθνξληεφλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ· θπζαξκφληθσλ· πλεπζηψλ νξγάλσλ
32.20.14 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ ή νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, ν ήρνο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη ή πξέπεη λα εληζρχεηαη κε ειεθηξηθά κέζα
32.20.15 Καηαζθεπή άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
32.20.16 Καηαζθεπή κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ θαη πλεπζηψλ δηαπαζψλ· κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά· ρνξδψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.20.2 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
32.20.20 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.20.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κνπζηθψλ νξγάλσλ
32.20.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο κνπζηθψλ νξγάλσλ

32.3 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ
32.30 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ

32.30.1 Καηαζθεπή αζιεηηθψλ εηδψλ
32.30.11 Καηαζθεπή ρηνλνπέδηισλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα ρηνλνπέδηια, εθηφο ππνδεκάησλ· παγνπέδηισλ θαη ηξνρνπέδηισλ· κεξψλ ηνπο
32.30.12 Καηαζθεπή ρηνλνπέδηισλ
32.30.13 Καηαζθεπή πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα λαπηηθά αζιήκαηα
32.30.14 Καηαζθεπή εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γπκλαζηεξίσλ ή αζιεηηθψλ εηδψλ θαη αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ

32.30.14.01 Καηαζθεπή νξγάλσλ γπκλαζηηθήο
32.30.14.02 Καηαζθεπή ξαθεηψλ αληηζθαίξηζεο

32.30.15 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα αζιεηηζκφ ή γηα ππαίζξηνπο αγψλεο· θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη δεμακελψλ θσπειαζίαο
32.30.16 Καηαζθεπή θαιακηψλ ςαξέκαηνο, άιισλ ζχλεξγσλ ςαξέκαηνο κε πεηνληά· εηδψλ θπλεγηνχ ή ςαξέκαηνο π.δ.θ.α.

32.30.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο αζιεηηθψλ εηδψλ
32.30.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο αζιεηηθψλ εηδψλ

32.4 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο
32.40 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο

32.40.1 Καηαζθεπή θνπθιψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ κφλν αλζξψπηλεο ππάξμεηο· παηρληδηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ δψα ή κε αλζξψπηλεο ππάξμεηο· κεξψλ ηνπο
32.40.11 Καηαζθεπή θνπθιψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ κφλν αλζξψπηλεο ππάξμεηο
32.40.12 Καηαζθεπή παηρληδηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ δψα ή κε αλζξψπηλεο ππάξμεηο
32.40.13 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα θνχθιεο πνπ αλαπαξηζηνχλ αλζξψπηλεο ππάξμεηο

32.40.2 Καηαζθεπή παηδηθψλ ηξέλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο· άιισλ κνληέισλ ή θαηαζθεπψλ ππφ θιίκαθα θαη θαηαζθεπαζηηθψλ παηρληδηψλ
32.40.20 Καηαζθεπή παηδηθψλ ηξέλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο· άιισλ κνληέισλ ή θαηαζθεπψλ ππφ θιίκαθα θαη θαηαζθεπαζηηθψλ παηρληδηψλ

32.40.3 Καηαζθεπή άιισλ παηρληδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
32.40.31 Καηαζθεπή ηξνρνθφξσλ παηρληδηψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα επηβαίλνπλ παηδηά· θαξνηζηψλ γηα θνχθιεο
32.40.32 Καηαζθεπή ζπλαξκνινγνχκελσλ παηρληδηψλ-ζπαδνθεθαιηψλ
32.40.39 Καηαζθεπή παηρληδηψλ θάζε είδνπο π.δ.θ.α.

32.40.4 Καηαζθεπή άιισλ παηρληδηψλ
32.40.41 Καηαζθεπή παηγληφραξησλ (ηξαπνπιψλ)

32.40.42 Καηαζθεπή εηδψλ γηα ζθαηξηζηήξηα, εηδψλ γηα ινχλα παξθ, γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή γηα παηρλίδηα ζπλαλαζηξνθήο· άιισλ παηρληδηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε λνκηζκαηνδέθηε ή κε δηζθέηα
32.40.42.01 Καηαζθεπή κπηιηάξδσλ

32.40.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ παηρληδηψλ θάζε είδνπο
32.40.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ παηρληδηψλ θάζε είδνπο

32.5 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ
32.50 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ

32.50.1 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ, ρεηξνπξγηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ
32.50.11 Καηαζθεπή άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νδνληηαηξηθή αγσγή
32.50.12 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ, ρεηξνπξγηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ απνζηεηξσηήξσλ
32.50.13 Καηαζθεπή ζπξίγγσλ, βεινλψλ, θαζεηήξσλ, ζσιελίζθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· νθζαικηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.

32.50.2 Καηαζθεπή ζεξαπεπηηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ· ζπζθεπψλ κεηξήζεσλ, πξνζέζεσλ (ηερλεηψλ κειψλ) θαη νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ
32.50.21 Καηαζθεπή ζεξαπεπηηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ· αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ
32.50.22 Καηαζθεπή ηερλεηψλ αξζξψζεσλ· νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ· ηερλεηψλ δνληηψλ· νδνληηθψλ εμαξηεκάησλ· ηερλεηψλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.δ.θ.α.

32.50.22.01 Καηαζθεπή νξζνπεδηθψλ εηδψλ απφ χθαζκα, ειαζηηθφ λήκα ή ιάζηηρν θαη ζπλαθείο χιεο
32.50.22.02 Καηαζθεπή νξζνπεδηθψλ εηδψλ, θειεπηδέζκσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
32.50.22.03 Καηαζθεπή ηερλεηψλ δνληηψλ (εξγαζίεο νδνληνηερλίηε)

32.50.23 Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πξνζέζεσλ (ηερλεηψλ κειψλ) θαη νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ
32.50.3 Καηαζθεπή επίπισλ γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή· θαζηζκάησλ θνκκσηεξίσλ θαη παξφκνησλ θαζηζκάησλ θαη κεξψλ ηνπο

32.50.30 Καηαζθεπή επίπισλ γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή· θαζηζκάησλ θνκκσηεξίσλ θαη παξφκνησλ θαζηζκάησλ θαη κεξψλ ηνπο
32.50.4 Καηαζθεπή νθζαικηθψλ γπαιηψλ, θαθψλ θαη κεξψλ ηνπο

32.50.41 Καηαζθεπή θαθψλ επαθήο· θαθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ
32.50.42 Καηαζθεπή γπαιηψλ, πξνθπιαθηηθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, δηνξζσηηθψλ, πξνζηαηεπηηθψλ ή άιισλ
32.50.43 Καηαζθεπή ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ, πξνθπιαθηηθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ ή παξφκνησλ εηδψλ

32.50.43.01 Καηαζθεπή ζθειεηψλ καηνγπαιηψλ
32.50.44 Καηαζθεπή κεξψλ ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ, πξνθπιαθηηθψλ νθζαικηθψλ γπαιηψλ ή παξφκνησλ εηδψλ

32.50.5 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ ηαηξηθήο ή ρεηξνπξγηθήο ρξήζεο
32.50.50 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ ηαηξηθήο ή ρεηξνπξγηθήο ρξήζεο

32.50.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηαηξηθνχ θαη ρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ
32.50.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηαηξηθνχ θαη ρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ

32.9 Μεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.
32.91 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ

32.91.1 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ
32.91.11 Καηαζθεπή ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ γηα νηθηαθή θαζαξηφηεηα
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

32.91.12

Καηαζθεπή νδνληφβνπξηζσλ, ςεθηξψλ θαη πηλέισλ γηα ηα γέληα, ηα καιιηά ηεο θεθαιήο θαη άιισλ ςεθηξψλ γηα ηνλ αηνκηθφ θαιισπηζκφ· πηλέισλ θαη ςεθηξψλ γηα θαιιηηέρλεο, πηλέισλ 
γξαθήο θαη παξφκνησλ πηλέισλ γηα ηε ρξήζε ησλ θαιιπληηθψλ

32.91.19 Καηαζθεπή άιισλ βνπξηζψλ π.δ.θ.α.
32.91.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ

32.91.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ
32.99 Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.

32.99.1

Καηαζθεπή θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο· γξαθίδσλ θαη κνιπβηψλ, ζθξαγίδσλ αλαγξαθήο εκεξνκεληψλ, ζθξάγηζεο ή αξίζκεζεο· κειαλνηαηληψλ 
γξαθνκεραλήο, ηακπφλ κειάλεο

32.99.11 Καηαζθεπή θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο θαη άιισλ πξντφλησλ αζθαιείαο
32.99.12 Καηαζθεπή ζηπινγξάθσλ κε ζθαηξίδην· ζηπινγξάθσλ θαη καξθαδφξσλ κε κχηε απφ πίιεκα (ηζφρα) ή άιιν πνξψδεο πιηθφ· κεραληθψλ ή θηλεηψλ κνιπβηψλ
32.99.13 Καηαζθεπή πελψλ γηα ζηληθή κειάλε· ζηπινγξάθσλ κειάλεο, άιισλ ζηπινγξάθσλ θαη άιισλ γξαθίδσλ
32.99.14 Καηαζθεπή ζπιινγψλ εξγαιείσλ γξαθήο, θνλδπινθφξσλ θαη ζεθψλ κνιπβηψλ θαη παξφκνησλ ζεθψλ· κεξψλ ηνπο

32.99.15 Καηαζθεπή κνιπβηψλ, θξαγηνληψλ, ιεπηψλ ξάβδσλ γξαθίηε γηα κνιχβηα, θξεηίδσλ (παζηέι), θάξβνπλσλ ζρεδίαζεο, θηκσιηψλ γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη θηκσιηψλ ξαπηηθήο

32.99.16

Καηαζθεπή πιαθψλ θαη πηλάθσλ· ζθξαγίδσλ αλαγξαθήο εκεξνκεληψλ, ζθξάγηζεο ή αξίζκεζεο θαη παξφκνησλ ρξήζεσλ· κειαλνηαηληψλ γξαθνκεραλψλ ή παξφκνησλ ηαηληψλ· ηακπφλ 
κειάλεο

32.99.16.01 Καηαζθεπή ζθξαγίδσλ απφ θανπηζνχθ
32.99.2 Καηαζθεπή νκπξειψλ· κπαζηνπληψλ· θνπκπηψλ· κεηξψλ γηα θνπκπηά· αγθξαθψλ· κεξψλ ηνπο

32.99.21 Καηαζθεπή νκπξειψλ βξνρήο θαη ήιηνπ· κπαζηνπληψλ, ξάβδσλ - θαζηζκάησλ, καζηηγίσλ, καζηηγίσλ ηππαζίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
32.99.21.01 Καηαζθεπή νκπξειψλ

32.99.22 Καηαζθεπή κεξψλ, ζπκπιεξσκάησλ θαη εμαξηεκάησλ νκπξειψλ βξνρήο ή ήιηνπ, κπαζηνπληψλ, ξάβδσλ-θαζηζκάησλ, καζηηγίσλ ηππαζίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
32.99.23 Καηαζθεπή αγθξαθψλ, ζνπζηψλ, θνπηηζψλ θαη κεξψλ ηνπο· θνπκπηψλ· θεξκνπάξ

32.99.23.01 Καηαζθεπή θνπκπηψλ
32.99.23.02 Καηαζθεπή θεξκνπάξ

32.99.24 Καηαζθεπή κεηξψλ γηα θνπκπηά θαη άιισλ κεξψλ θνπκπηψλ· εκηηειψλ θνπκπηψλ· κεξψλ απφ θεξκνπάξ
32.99.3 Καηαζθεπή πξντφλησλ αλζξψπηλσλ ή δσηθψλ ηξηρψλ· παξφκνησλ πξντφλησλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά

32.99.30 Καηαζθεπή πξντφλησλ αλζξψπηλσλ ή δσηθψλ ηξηρψλ· παξφκνησλ πξντφλησλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά
32.99.30.01 Καηαζθεπή πεξνπθψλ θαη πνζηίο

32.99.4 Καηαζθεπή αλαπηήξσλ, πηπψλ θαη κεξψλ ηνπο· εηδψλ απφ εχθιεθηα πιηθά· πγξνχ ή πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ γηα αλαπηήξεο
32.99.41 Καηαζθεπή αλαπηήξσλ ηζηγάξσλ θαη άιισλ αλαπηήξσλ· πηπψλ θαπλίζκαηνο θαη πηπψλ γηα πνχξα θαη ηζηγάξα, θαζψο θαη ησλ κεξψλ ηνπο
32.99.42 Καηαζθεπή κεξψλ αλαπηήξσλ· ππξνθνξηθψλ θξακάησλ· εηδψλ απφ εχθιεθηα πιηθά
32.99.43 Καηαζθεπή πγξψλ ή πγξνπνηεκέλσλ αέξησλ θαπζίκσλ γηα αλαπηήξεο, ζε δνρεία ρσξεηηθφηεηαο <= 300 cm3

32.99.5 Καηαζθεπή άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.
32.99.51 Καηαζθεπή ενξηαζηηθψλ, απνθξηάηηθσλ θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ εηδψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηαρπδαθηπινπξγηθά ηερλάζκαηα (ηξηθ) θαη ηα είδε-εθπιήμεηο
32.99.52 Καηαζθεπή ρηελψλ, ηζηκπηδηψλ καιιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· θνπξθεηψλ· ιαβίδσλ θαηζαξψκαηνο· βάζεσλ θαη θεθαιψλ ηνπο

32.99.52.01 Καηαζθεπή θνπξθεηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
32.99.53 Καηαζθεπή νξγάλσλ, ζπζθεπψλ θαη κνληέισλ γηα επηδείμεηο

32.99.53.01 Καηαζθεπή αλδξείθεισλ γηα πξνζήθεο
32.99.54 Καηαζθεπή θεξηψλ, θεξσκέλσλ θηηηιηψλ θσηηζκνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ
32.99.55 Καηαζθεπή ηερλεηψλ αλζέσλ, δηαθνζκεηηθψλ θπιισκάησλ θαη θξνχησλ θαη κεξψλ ηνπο

32.99.55.01 Καηαζθεπή ηερλεηψλ αλζέσλ
32.99.59 Καηαζθεπή δηαθφξσλ άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.

32.99.59.01 Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ απφ πάγν
32.99.59.02 Καηαζθεπή ζεξκφο
32.99.59.03 Καηαζθεπή κπνκπνληέξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γάκσλ θαη βαπηίζεσλ

32.99.6 Τπεξεζίεο ηαξίρεπζεο
32.99.60 Τπεξεζίεο ηαξίρεπζεο

32.99.9 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
32.99.99 Δξγαζίεο ππεξγνιαβίαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο άιισλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

33 Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
33.1 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ

33.11 Δπηζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ
33.11.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

33.11.11 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δνκηθψλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ
33.11.11.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο (κε επηζκάιησζε, αιιαγή ρξψκαηνο θιπ) κπαληέξσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο γεληθά

33.11.12 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεηαιιηθψλ δεμακελψλ, ηακηεπηήξσλ θαη δνρείσλ
33.11.13 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αηκνγελλεηξηψλ, εθηφο ησλ ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ

33.11.13.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ ιεβήησλ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ
33.11.14 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ
33.11.19 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο άιισλ θαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ

33.12 Δπηζθεπή κεραλεκάησλ
33.12.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο

33.12.11 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη ησλ δηθχθισλ
33.12.11.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ πινίσλ

33.12.12 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ, άιισλ αληιηψλ, ζπκπηεζηψλ, ζηξνθίγγσλ θαη βαιβίδσλ (δηθιείδσλ)

33.12.13 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηξηβέσλ (ξνπιεκάλ), νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, ζηνηρείσλ νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
33.12.14 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ
33.12.15 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ

33.12.15.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζε αλπςσηηθά κεραλήκαηα πξντφλησλ (βαξνχιθα, πνιχζπαζηα, γξχινη θιπ)
33.12.15.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο  ζε αλπςσηηθά ζπζηήκαηα πξντφλησλ (γεξαλνί, αξπάγεο, θάδνη αλχςσζεο, θιαξθ θιπ)
33.12.15.05 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ δηαθίλεζεο πξντφλησλ (γεξαλνί, αξπάγεο, θάδνη κεηαθίλεζεο, θνξεία, ηαηληφδξνκνη θιπ)

33.12.16 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ)
33.12.16.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο αξηζκνκεραλψλ, γξαθνκεραλψλ θιπ
33.12.16.02 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξνληθψλ ηακηαθψλ κεραλψλ
33.12.16.03 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινγηζηηθψλ κεραλψλ
33.12.16.04 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ

33.12.17 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο
33.12.18 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο
33.12.19 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο

33.12.19.01 Τπεξεζίεο αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ
33.12.19.02 Τπεξεζίεο επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο άιισλ ζσζηηθψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ
33.12.19.03 Τπεξεζίεο επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο ππξνζβεζηηθψλ αληιηψλ

33.12.2 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
33.12.21 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ

33.12.21.01 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θεπνπξηθψλ θαη ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ
33.12.22 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ θαη εξγαιεηνκεραλψλ
33.12.23 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία
33.12.24 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ νξπρείσλ, ιαηνκείσλ θαη δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
33.12.25 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
33.12.26 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ

33.12.26.01 Τπεξεζίεο επηδηφξζσζεο ξαπηνκεραλψλ επαγγεικαηηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
33.12.27 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
33.12.28 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ εηδψλ
33.12.29 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο

33.13 Δπηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ
33.13.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ

33.13.11 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κεηξήζεσλ, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο
33.13.11.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο νξγάλσλ αθξηβείαο

33.13.12 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αθηηλνινγηθνχ, ειεθηξνταηξηθνχ θαη ειεθηξνζεξαπεπηηθνχ εμνπιηζκνχ
33.13.13 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο επαγγεικαηηθψλ νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ
33.13.19 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο άιινπ επαγγεικαηηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ

33.14 Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ
33.14.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ

33.14.11 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ, ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
33.14.11.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο κνηέξ (πεξηειίμεηο θιπ)

33.14.19 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο άιινπ επαγγεικαηηθνχ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ
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33.15 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε πινίσλ θαη ζθαθψλ
33.15.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ θαη ζθαθψλ

33.15.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ θαη ζθαθψλ
33.15.10.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζθαθψλ αλαςπρήο, ιέκβσλ θαη κεραλψλ ζαιάζζεο
33.15.10.02 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ ή ρξσκαηηζκνχ πινίσλ
33.15.10.03 Τπεξεζίεο κεραλνπξγηθψλ επηζθεπψλ πινίσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο
33.15.10.04 Τπεξεζίεο ππνβξχρησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ

33.16 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ
33.16.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ

33.16.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ
33.17 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ

33.17.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ
33.17.11 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ (κεραλψλ) θαη ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ
33.17.19 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.

33.19 Δπηζθεπή άιινπ εμνπιηζκνχ
33.19.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο άιινπ εμνπιηζκνχ

33.19.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο άιινπ εμνπιηζκνχ

33.2 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
33.20 Δγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ

33.20.1 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, εθηφο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ

33.20.11

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο αηκνγελλεηξηψλ, εθηφο ησλ ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ 
κεηαιιηθψλ ζσιελψζεσλ ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο

33.20.11.01 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζσιελψζεσλ ζε βηνκεραλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο βαιβίδσλ θαη ηακηεπηήξσλ
33.20.11.02 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο δηάθνξσλ εμνπιηζκψλ ιεβήησλ γηα κε ππξεληθά εξγνζηάζηα
33.20.11.03 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κε ππξεληθψλ αηκνγελλεηξηψλ

33.20.12 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο άιισλ θαηαζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, εθηφο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
33.20.12.01 Τπεξεζίεο επηηφπηαο εγθαηάζηαζεο δεμακελψλ, ηακηεπηήξσλ θαη δνρείσλ

33.20.2 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο
33.20.21 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεραλψλ γξαθείνπ θαη ινγηζηηθψλ κεραλψλ
33.20.29 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

33.20.29.01 Τπεξεζίεο ζχλδεζεο ζπζηεκάησλ ζσιελψζεσλ γηα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ή γηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν αέξα
33.20.3 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο

33.20.31 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηε γεσξγία
33.20.32 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ
33.20.33 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηε κεηαιινπξγία
33.20.34 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα νξπρεία
33.20.35 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
33.20.36 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ
33.20.37 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
33.20.38 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ
33.20.39 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο

33.20.4 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ
33.20.41 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο επαγγεικαηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ
33.20.42 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο επαγγεικαηηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ

33.20.5 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ
33.20.50 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ

33.20.6 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ γηα ηνλ έιεγρν παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ
33.20.60 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ γηα ηνλ έιεγρν παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ

33.20.7 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.
33.20.70 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.

Γ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
35 Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ
35.1 Παξαγσγή, κεηάδνζε θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

35.11 Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
35.11.1 Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

35.11.10 Παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
35.11.10.01 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο πεηξειαίνπ
35.11.10.02 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο
35.11.10.03 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κεηαηξνπή αηνιηθήο ελέξγεηαο
35.11.10.04 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κεηαηξνπή ειηαθήο ελέξγεηαο
35.11.10.05 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ
35.11.10.06 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο
35.11.10.07 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο εζσηεξηθήο θαχζεο
35.11.10.08 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο
35.11.10.09 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα

35.12 Μεηάδνζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
35.12.1 Τπεξεζίεο κεηάδνζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

35.12.10 Τπεξεζίεο κεηάδνζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
35.13 Γηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

35.13.1 Τπεξεζίεο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
35.13.10 Τπεξεζίεο δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

35.13.10.01 Τπεξεζίεο αλάγλσζεο θαη ζπληήξεζεο κεηξεηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
35.13.10.02 Τπεξεζίεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

35.14 Δκπφξην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
35.14.1 Τπεξεζίεο εκπνξίνπ (πψιεζεο) ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

35.14.10 Τπεξεζίεο εκπνξίνπ (πψιεζεο) ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

35.2 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ· δηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κε αγσγνχο
35.21 Παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ

35.21.1 Παξαγσγή θσηαέξηνπ, πδξαέξηνπ, πησρνχ αέξηνπ θαη παξφκνησλ αεξίσλ, εθηφο απφ ηα αέξηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ
35.21.10 Παξαγσγή θσηαέξηνπ, πδξαέξηνπ, πησρνχ αέξηνπ θαη παξφκνησλ αεξίσλ, εθηφο απφ ηα αέξηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ

35.22 Γηαλνκή αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ
35.22.1 Τπεξεζίεο δηαλνκήο αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ

35.22.10 Τπεξεζίεο δηαλνκήο αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ
35.22.10.01 Τπεξεζίεο αλάγλσζεο θαη ζπληήξεζεο κεηξεηψλ αέξησλ θαπζίκσλ

35.23 Δκπφξην αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ
35.23.1 Τπεξεζίεο πψιεζεο αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ

35.23.10 Τπεξεζίεο πψιεζεο αέξησλ θαπζίκσλ κέζσ αγσγψλ

35.3 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ
35.30 Παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ

35.30.1 Τπεξεζίεο παξνρήο αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ
35.30.11 Τπεξεζίεο παξνρήο αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ

35.30.11.01 Τπεξεζίεο παξνρήο αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ, πξνο ζέξκαλζε πφιεσλ
35.30.12 Τπεξεζίεο παξνρήο αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ κέζσ αγσγψλ

35.30.2 Τπεξεζίεο παξνρήο πάγνπ· ππεξεζίεο παξνρήο ςπρξνχ αέξα θαη λεξνχ
35.30.21 Τπεξεζίεο παξνρήο πάγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πάγνπ γηα ςπθηηθνχο (δειαδή γηα κε δηαηξνθηθνχο) ζθνπνχο

35.30.21.01 Παξαγσγή παγαθηψλ βξψζηκσλ, ζε θχβνπο ή ληθάδεο
35.30.21.02 Παξαγσγή πάγνπ κε βξψζηκνπ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζξπκκαηηζκέλνπ πάγνπ), γηα ςχμε

35.30.22 Τπεξεζίεο παξνρήο ςπρξνχ αέξα θαη λεξνχ
35.30.22.01 Τπεξεζίεο παξνρήο ςχρνπο (εθηφο παγνπνηείνπ)

Δ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ· ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΓΗΑΝΖ
36 Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ
36.0 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ

36.00 πιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνρή λεξνχ
36.00.1 Παξνρή θπζηθνχ λεξνχ

36.00.11 Παξνρή πφζηκνπ λεξνχ
36.00.11.01 Τπεξεζίεο δηαλνκήο λεξνχ κε βπηίν

38
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

36.00.12 Παξνρή κε πφζηκνπ λεξνχ
36.00.2 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο λεξνχ κέζσ αγσγψλ

36.00.20 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο λεξνχ κέζσ αγσγψλ
36.00.20.01 Τπεξεζίεο αθαιάησζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ
36.00.20.02 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο λεξνχ κε θίιηξα ή άιια κέζα

36.00.3 Τπεξεζίεο εκπνξίαο (πψιεζεο) λεξνχ κέζσ αγσγψλ
36.00.30 Τπεξεζίεο εκπνξίαο (πψιεζεο) λεξνχ κέζσ αγσγψλ

36.00.30.01 Τπεξεζίεο αλάγλσζεο θαη ζπληήξεζεο κεηξεηψλ λεξνχ

37 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ
37.0 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ

37.00 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ
37.00.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ

37.00.11 Τπεξεζίεο απνθνκηδήο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
37.00.11.01 Τπεξεζίεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκάησλ

37.00.12 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ βφζξσλ θαη ζεπηηθψλ δεμακελψλ
37.00.12.01 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ
37.00.12.02 Τπεξεζίεο εθθέλσζεο θαη θαζαξηζκνχ βφζξσλ

37.00.2 Τπεξεζίεο παξαγσγήο ιπκαηνιάζπεο
37.00.20 Τπεξεζίεο παξαγσγήο ιπκαηνιάζπεο

38 Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ· αλάθηεζε πιηθψλ
38.1 πιινγή απνξξηκκάησλ

38.11 πιινγή κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.11.1 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ

38.11.11 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, δεκνηηθψλ
38.11.19 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, άιισλ

38.11.2 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ κε αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ
38.11.21 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ κε αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, δεκνηηθψλ

38.11.21.01 Τπεξεζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ
38.11.21.02 Τπεξεζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ απφ ηδηνθηήηεο αγξνηηθψλ θνξηεγψλ ΗΥ
38.11.21.03 Τπεξεζίεο απνθνκηδήο κπαδψλ θαη άιισλ απνξξηκκάησλ, κε δηάζεζε θάδσλ

38.11.29 Τπεξεζίεο ζπιινγήο κε επηθίλδπλσλ, κε αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, άιισλ
38.11.3 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε αλαθπθιψζηκσλ, κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.11.31 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε αλαθπθιψζηκσλ, κε επηθίλδπλσλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ
38.11.39 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ κε αλαθπθιψζηκσλ, κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.11.4 Τπεξεζίεο ζπιινγήο αρξεζηεπκέλσλ εηδψλ, γηα απνζπλαξκνιφγεζε
38.11.41 Τπεξεζίεο ζπιινγήο ζθαθψλ θαη άιισλ πισηψλ θαηαζθεπψλ πξνο δηάιπζε
38.11.49 Τπεξεζίεο ζπιινγήο αρξεζηεπκέλσλ εηδψλ, εθηφο ζθαθψλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ, γηα απνζπλαξκνιφγεζε

38.11.5 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ αλαθπθιψζηκσλ κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.11.51 Τπεξεζίεο δηάζεζεο γπάιηλσλ απνξξηκκάησλ
38.11.52 Τπεξεζίεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
38.11.53 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) απφ θανπηζνχθ
38.11.54 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ απνξξηκκάησλ απφ θανπηζνχθ
38.11.55 Τπεξεζίεο δηάζεζεο πιαζηηθψλ απνξξηκκάησλ
38.11.56 Τπεξεζίεο δηάζεζεο πθαζκάηηλσλ απνξξηκκάησλ
38.11.57 Τπεξεζίεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ δέξκα
38.11.58 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ
38.11.59 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ κε επηθίλδπλσλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ π.δ.θ.α.

38.11.6 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα
38.11.61 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα κε επηθίλδπλα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα
38.11.69 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα άιια κε επηθίλδπλα απφβιεηα

38.12 πιινγή επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.12.1 Τπεξεζίεο ζπιινγήο επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.12.11 Τπεξεζίεο ζπιινγήο επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ θαη άιισλ απνξξηκκάησλ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ
38.12.12 Τπεξεζίεο ζπιινγήο άιισλ επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ
38.12.13 Τπεξεζίεο ζπιινγήο επηθίλδπλσλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ

38.12.2 Τπεξεζίεο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.12.21 Τπεξεζίεο δηάζεζεο εμαληιεκέλσλ (αθηηλνβνιεκέλσλ) ζηνηρείσλ θαπζίκσλ (θπζηγγίσλ) ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ
38.12.22 Τπεξεζίεο δηάζεζεο θαξκαθεπηηθψλ απνξξηκκάησλ
38.12.23 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ ηαηξηθψλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.12.24 Τπεξεζίεο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ απνβιήησλ
38.12.25 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηέιαησλ
38.12.26 Τπεξεζίεο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ
38.12.27 Τπεξεζίεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, πξσηνγελψλ ζπζηνηρηψλ (κπαηαξηψλ) θαη ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
38.12.29 Τπεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.12.3 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα επηθίλδπλα απφβιεηα
38.12.30 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο γηα επηθίλδπλα απφβιεηα

38.2 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ
38.21 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.21.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ γηα ηειηθή δηάζεζε
38.21.10 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ γηα ηειηθή δηάζεζε

38.21.2 Τπεξεζίεο δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.21.21 Τπεξεζίεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ
38.21.22 Άιιεο ππεξεζίεο ηαθήο απνξξηκκάησλ
38.21.23 Τπεξεζίεο απνηέθξσζεο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.21.29 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο κε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.21.29.01 Τπεξεζίεο θνκπνζηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ
38.21.29.02 Τπεξεζίεο ιηπαζκαηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ

38.21.3 Τπεξεζίεο δηάζεζεο νξγαληθψλ δηαιπηψλ απνξξηκκάησλ
38.21.30 Τπεξεζίεο δηάζεζεο νξγαληθψλ δηαιπηψλ απνξξηκκάησλ

38.21.4 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ απφ απνηέθξσζε απνξξηκκάησλ
38.21.40 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ απφ απνηέθξσζε απνξξηκκάησλ

38.22 Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.22.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ππξεληθψλ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.22.11 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο ππξεληθψλ απνξξηκκάησλ
38.22.19 Άιιεο ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.22.2 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ππξεληθψλ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ
38.22.21 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ππξεληθψλ απνξξηκκάησλ
38.22.29 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο άιισλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ

38.3 Αλάθηεζε πιηθψλ
38.31 Απνζπλαξκνιφγεζε παιαηψλ εηδψλ

38.31.1 Τπεξεζίεο απνζπλαξκνιφγεζεο αρξεζηεπκέλσλ εηδψλ
38.31.11 Τπεξεζίεο δηάιπζεο πινίσλ
38.31.12 Τπεξεζίεο απνζπλαξκνιφγεζεο αρξεζηεπκέλσλ εηδψλ, εθηφο ζθαθψλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ

38.31.12.01 Γηάιπζε (θαληβαιηζκφο) κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ θαη άιισλ βαξέσλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ, γηα ηε ιήςε επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ εμαξηεκάησλ

38.31.12.02 Γηάιπζε (θαληβαιηζκφο) κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ θαη άιισλ βαξέσλ κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ απνκάθξπλζε άρξεζησλ ή επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ιαδηψλ, θαπζίκσλ θιπ)
38.31.12.03 Μεραληθή θνπή ή ζξαχζε κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ, (π.ρ. απηνθίλεησλ), δηαινγή θαη δηαρσξηζκφο πξψησλ πιψλ

38.32 Αλάθηεζε δηαιεγκέλνπ πιηθνχ
38.32.1 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο δηαιεγκέλσλ πιηθψλ

38.32.11 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο δηαιεγκέλσλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ
38.32.12 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο δηαιεγκέλσλ κε κεηαιιηθψλ πιηθψλ

38.32.2 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο κεηαιιηθψλ δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ
38.32.21 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ
38.32.22 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ

38.32.22.01 Θξαχζε, θαζαξηζκφο θαη δηαινγή άιισλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. απφ θαηεδαθίζεηο) γηα ηελ αλάθηεζε κεηαιιηθψλ δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ
38.32.22.02 Καηεξγαζία κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη παιαηνζηδεξηθψλ, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο

39
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

38.32.22.03 Μεραληθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ
38.32.23 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ ραιθνχ
38.32.24 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ ληθέιηνπ
38.32.25 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ αινπκίληνπ
38.32.29 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο άιισλ κεηαιιηθψλ πξψησλ πιψλ

38.32.3 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο κε κεηαιιηθψλ δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ
38.32.31 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ γπαιηνχ
38.32.32 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
38.32.33 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ πιαζηηθνχ
38.32.34 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πξψησλ πιψλ ειαζηηθνχ
38.32.35 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο πθαληηθψλ πξψησλ πιψλ
38.32.39 Τπεξεζίεο αλάθηεζεο άιισλ κε κεηαιιηθψλ πξψησλ πιψλ

38.32.39.01 Αλάθηεζε ρεκηθψλ νπζηψλ απφ ρεκηθά απνξξίκκαηα
38.32.39.02 Θξαχζε, θαζαξηζκφο θαη δηαινγή άιισλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. απφ θαηεδαθίζεηο) γηα ηελ αλάθηεζε κε κεηαιιηθψλ δεπηεξνγελψλ πξψησλ πιψλ
38.32.39.03 Μεραληθή, ρεκηθή ή άιιε θαηεξγαζία κε κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο

39 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ
39.0 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ

39.00 Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ
39.00.1 Τπεξεζίεο εμπγίαλζεο θαη θαζαξηζκνχ

39.00.11 Τπεξεζίεο εμπγίαλζεο θαη θαζαξηζκνχ εδάθνπο θαη ππφγεησλ πδάησλ
39.00.12 Τπεξεζίεο εμπγίαλζεο θαη θαζαξηζκνχ επηθαλεηαθψλ πδάησλ

39.00.12.01 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνξξχπαλζεο ζαιάζζησλ πεξηνρψλ
39.00.13 Τπεξεζίεο εμπγίαλζεο θαη θαζαξηζκνχ αέξα
39.00.14 Τπεξεζίεο εμπγίαλζεο θηηξίσλ

39.00.14.01 Δξγαζίεο αθαίξεζεο ακίαληνπ θηηξίσλ
39.00.2 Άιιεο ππεξεζίεο εμπγίαλζεο θαη εμεηδηθεπκέλνπ ειέγρνπ ξχπαλζεο

39.00.21 Τπεξεζίεο εμπγίαλζεο, πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο, ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο εξγνηάμηνπ θαη άιιεο ππεξεζίεο εμπγίαλζεο εξγνηάμηνπ
39.00.21.01 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ ξχπσλ
39.00.21.02 Τπεξεζίεο ειέγρνπ βηνκεραληθνχ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο

39.00.22 Άιιεο ππεξεζίεο εμπγίαλζεο
39.00.23 Άιιεο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ειέγρνπ ξχπαλζεο

Σ ΚΑΣΑΚΔΤΔ
41 Καηαζθεπέο θηηξίσλ
41.1 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ

41.10 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ
41.10.1 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ

41.10.10 Αλάπηπμε νηθνδνκηθψλ ζρεδίσλ

41.2 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε
41.20 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο θαη κε

41.20.1 Καηαζθεπή νηθηζηηθψλ θηηξίσλ
41.20.10 Καηαζθεπή νηθηζηηθψλ θηηξίσλ

41.20.10.01 Γεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα νηθηζηηθά θηίξηα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ίδησλ πιηθψλ (επηρείξεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 λ. 2238/94)
41.20.2 Καηαζθεπή κε νηθηζηηθψλ θηηξίσλ

41.20.20 Καηαζθεπή κε νηθηζηηθψλ θηηξίσλ

41.20.20.01

Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ή αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή άιινπ είδνπο θαηαζθεπψλ (σο αγαζνχ επέλδπζεο ηνπ άξζξ. 33 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ) γηα ίδηα άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε δηθαίσκα 
έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ ηνπο

41.20.20.02

Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ή αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή άιινπ είδνπο θαηαζθεπψλ (σο αγαζνχ επέλδπζεο ηνπ άξζξ. 33 παξ. 4 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ) γηα ίδηα άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο δηθαίσκα 
έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ ηνπο

41.20.20.03 Γεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα κε νηθηζηηθά θηίξηα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ίδησλ πιηθψλ (επηρείξεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 λ. 2238/94)
41.20.3 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα νηθηζηηθά θηίξηα (λέεο εξγαζίεο, πξνζζήθεο, κεηαηξνπέο θαη αλαθαηλίζεηο)

41.20.30 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα νηθηζηηθά θηίξηα (λέεο εξγαζίεο, πξνζζήθεο, κεηαηξνπέο θαη αλαθαηλίζεηο)
41.20.4 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα κε νηθηζηηθά θηίξηα (λέεο εξγαζίεο, πξνζζήθεο, κεηαηξνπέο θαη αλαθαηλίζεηο)

41.20.40 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα κε νηθηζηηθά θηίξηα (λέεο εξγαζίεο, πξνζζήθεο, κεηαηξνπέο θαη αλαθαηλίζεηο)

42 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ
42.1 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ

42.11 Καηαζθεπή δξφκσλ θαη απηνθηλεηνδξφκσλ

42.11.1

Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκσλ, εζληθψλ, επαξρηαθψλ ή δηαδεκνηηθψλ νδψλ, δξφκσλ εληφο νηθηζκψλ θαη άιισλ ακαμηηψλ νδψλ ή πεδφδξνκσλ θαη δηαδξφκσλ 
αεξνδξνκίσλ

42.11.10 Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκσλ, εζληθψλ, επαξρηαθψλ ή δηαδεκνηηθψλ νδψλ, δξφκσλ εληφο νηθηζκψλ θαη άιισλ ακαμηηψλ νδψλ ή πεδφδξνκσλ θαη δηαδξφκσλ αεξνδξνκίσλ

42.11.2

Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα απηνθηλεηφδξνκνπο, εζληθέο, επαξρηαθέο ή δηαδεκνηηθέο νδνχο, δξφκνπο εληφο νηθηζκψλ θαη άιιεο ακαμηηέο νδνχο ή πεδφδξνκνπο 
θαη δηαδξφκνπο αεξνδξνκίσλ

42.11.20

Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα απηνθηλεηφδξνκνπο, εζληθέο, επαξρηαθέο ή δηαδεκνηηθέο νδνχο, δξφκνπο εληφο νηθηζκψλ θαη άιιεο ακαμηηέο νδνχο ή πεδφδξνκνπο θαη δηαδξφκνπο 
αεξνδξνκίσλ

42.11.20.01 Δξγαζίεο επίζηξσζεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ
42.11.20.02 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα κείσζε θπθινθνξηαθνχ ζνξχβνπ
42.11.20.03 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο δεκηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, ζήκαλζεο θιπ αηξαπψλ θαη κνλνπαηηψλ
42.11.20.04 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηεζαίσλ, ρακειψλ δηαρσξηζηηθψλ ηνηρίσλ, ζήκαλζεο θιπ νδψλ
42.11.20.05 Καηαζθεπή ή απνθαηάζηαζε νδηθψλ επηθαλεηψλ κε άζθαιην ή ζθπξφδεκα θιπ
42.11.20.06 Καηαζθεπή πεδφδξνκσλ, πνδειαηνδξφκσλ θιπ

42.12 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ
42.12.1 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ

42.12.10 Καηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ππφγεησλ ζηδεξνδξφκσλ
42.12.2 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη ππφγεηνπο ζηδεξφδξνκνπο

42.12.20 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη ππφγεηνπο ζηδεξφδξνκνπο
42.12.20.01 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ζθπξνζηξψκαηνο θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ
42.12.20.02 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αζθαιείαο γηα ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο
42.12.20.03 Τπεξεζίεο αλαθαίληζεο ή επηζθεπήο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ

42.13 Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ
42.13.1 Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ

42.13.10 Καηαζθεπή γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ
42.13.2 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα γέθπξεο θαη ζήξαγγεο

42.13.20 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα γέθπξεο θαη ζήξαγγεο

42.2 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ
42.21 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε κεηαθνξά πγξψλ

42.21.1 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε κεηαθνξά πγξψλ
42.21.11 Καηαζθεπή αγσγψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ γηα κεηαθνξά πγξψλ
42.21.12 Καηαζθεπή ηνπηθψλ αγσγψλ γηα κεηαθνξά πγξψλ

42.21.13

Καηαζθεπέο ζπζηεκάησλ άξδεπζεο (ηάθξσλ)· θαηαζθεπέο ηξνθνδνηηθψλ θαη δεπηεξεπφλησλ αγσγψλ χδξεπζεο· κνλάδσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, κνλάδσλ δηάζεζεο ιπκάησλ θαη 
αληιηνζηάζησλ

42.21.2 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα θνηλσθειή έξγα ζρεηηθψλ κε κεηαθνξά πγξψλ
42.21.21 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αγσγνχο κεγάισλ απνζηάζεσλ
42.21.22 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηνπηθνχο αγσγνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ

42.21.23

Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζπζηεκάησλ άξδεπζεο (ηάθξσλ), ηξνθνδνηηθψλ θαη δεπηεξεπφλησλ αγσγψλ χδξεπζεο, κνλάδσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, κνλάδσλ δηάζεζεο ιπκάησλ θαη 
αληιηνζηαζίσλ

42.21.24 Γηάλνημε θξεάησλ χδαηνο θαη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
42.21.24.01 Δξγαζίεο γεσηξήζεσλ (γηα άληιεζε χδαηνο)
42.21.24.02 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη επηζθεπήο αληιηψλ θξεάησλ χδαηνο θαη ζπζηεκάησλ ζσιελψζεσλ θξεάησλ

42.22 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ
42.22.1 Καηαζθεπή θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ

42.22.11 Καηαζθεπή γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη γξακκψλ επηθνηλσληψλ
42.22.12 Καηαζθεπή ηνπηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γξακκψλ επηθνηλσληψλ
42.22.13 Καηαζθεπή κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

42.22.13.01 Γεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα πδξνειεθηξηθά έξγα
42.22.2 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θνηλσθειψλ έξγσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ

42.22.21 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη γξακκέο επηθνηλσληψλ
42.22.22 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηνπηθέο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γξακκέο επηθνηλσληψλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

42.22.23 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

42.9 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ
42.91 Καηαζθεπή πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ

42.91.1 Καηαζθεπέο παξάθηησλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ, θξαγκάησλ, πδαηνθξαρηψλ (θιεηζηάδσλ) θαη ζπλαθείο πδξνκεραληθέο θαηαζθεπέο
42.91.10 Καηαζθεπέο παξάθηησλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ, θξαγκάησλ, πδαηνθξαρηψλ (θιεηζηάδσλ) θαη ζπλαθείο πδξνκεραληθέο θαηαζθεπέο

42.91.2 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα παξάθηηεο θαη ιηκεληθέο θαηαζθεπέο, θξάγκαηα, πδαηνθξάθηεο (θιεηζηάδεο) θαη ζπλαθείο πδξνκεραληθέο θαηαζθεπέο
42.91.20 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα παξάθηηεο θαη ιηκεληθέο θαηαζθεπέο, θξάγκαηα, πδαηνθξάθηεο (θιεηζηάδεο) θαη ζπλαθείο πδξνκεραληθέο θαηαζθεπέο

42.91.20.01 Δξγαζίεο βπζνθφξεζεο (αθαίξεζεο βξάρσλ θαη ιάζπεο)
42.91.20.02 Τπνβξχρηεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο απφ δχηεο, βαηξαράλζξσπνπο ή κε άιιεο κεζφδνπο

42.99 Καηαζθεπή άιισλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α.
42.99.1 Άιιεο θαηαζθεπέο πνιηηηθνχ κεραληθνχ

42.99.11 Καηαζθεπέο ζηνλ εμνξπθηηθφ θαη κεηαπνηεηηθφ ηνκέα
42.99.12 Καηαζθεπέο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο
42.99.19 Άιιεο θαηαζθεπέο πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α.

42.99.2 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα άιιεο θαηαζθεπέο πνιηηηθνχ κεραληθνχ
42.99.21 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηνλ εμνξπθηηθφ θαη κεηαπνηεηηθφ ηνκέα
42.99.22 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο δνκηθνχ ζθειεηνχ γηα ππαίζξηα ζηάδηα θαη αζιεηηθά γήπεδα
42.99.29 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα θαηαζθεπέο πνιηηηθνχ κεραληθνχ π.δ.θ.α.

42.99.29.01 Γεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνχ λεξνχ

43 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
43.1 Καηεδαθίζεηο θαη πξνεηνηκαζία εξγνηάμηνπ

43.11 Καηεδαθίζεηο
43.11.1 Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο

43.11.10 Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο
43.12 Πξνεηνηκαζία εξγνηάμηνπ

43.12.1 Δξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο εξγνηαμίσλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ
43.12.11 Δξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο εδάθνπο θαη νηθνπέδνπ• εξγαζίεο εθθέλσζεο

43.12.11.01 Δξγαζίεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ εδαθψλ
43.12.11.02 Δξγαζίεο απνζηξάγγηζεο αγξνηηθψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ

43.12.12 Δξγαζίεο εθζθαθψλ θαη κεηαθίλεζεο γαηψλ
43.12.12.01 Δξγαζίεο αλαηίλαμεο θαη απνκάθξπλζεο βξάρσλ πξνο δεκηνπξγία εξγνηάμηνπ
43.12.12.02 Δξγαζίεο επηρσκαηψζεσλ

43.13 Γνθηκαζηηθέο γεσηξήζεηο
43.13.1 Γνθηκαζηηθέο δηαηξήζεηο θαη γεσηξήζεηο

43.13.10 Γνθηκαζηηθέο δηαηξήζεηο θαη γεσηξήζεηο
43.13.10.01 Οξηδφληηεο δηαηξήζεηο γηα ην πέξαζκα θαισδίσλ ή πδξνξξνψλ

43.2 Γξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνινγηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
43.21 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο

43.21.1 Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
43.21.10 Δξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

43.21.10.01 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο αιεμηθέξαπλσλ
43.21.10.02 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξηθψλ θαισδηψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ, κε δηάζεζε θαη πιηθψλ
43.21.10.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξηθψλ θαισδηψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ, ρσξίο δηάζεζε πιηθψλ
43.21.10.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
43.21.10.05 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ (ππξθαγηάο, αληηθιεπηηθψλ θιπ) ζε αθίλεηα
43.21.10.06 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαισδηψζεσλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ

43.22 Τδξαπιηθέο θαη θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο
43.22.1 Δξγαζίεο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ, ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ

43.22.11 Δξγαζίεο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ
43.22.11.01 Δγθαηάζηαζε παξνρψλ λεξνχ κε πίεζε γηα ππξφζβεζε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ)
43.22.11.02 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ γηα ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνλφκσλ θαη ησλ ζεπηηθψλ δεμακελψλ
43.22.11.03 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζσιελψζεσλ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ
43.22.11.04 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εηδψλ πγηεηλήο
43.22.11.05 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ θαηαηνληζκνχ (ζπξίλθιεξ)
43.22.11.06 Τδξαπιηθέο εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ (π.ρ. πιπληεξίσλ)
43.22.11.07 Τπεξεζίεο απνθξάμεσο θξεαηίσλ θαη άιισλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
43.22.11.08 Τπεξεζίεο επηζθεπήο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε πιηθά ηνπ επηζθεπαζηή
43.22.11.09 Τπεξεζίεο επηζθεπήο πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο πιηθά

43.22.12 Δξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ
43.22.12.01 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο κεηξεηψλ θαηαλάισζεο ζέξκαλζεο
43.22.12.02 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο κε ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο (θαηαζθεπή ζσιελψζεσλ, αεξαγσγψλ θαη ζπλαθείο εξγαζίεο κε ιακαξίλα)
43.22.12.03 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
43.22.12.04 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
43.22.12.05 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ, θιηκαηηζηηθψλ θιπ

43.22.2 Δξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ αεξίνπ
43.22.20 Δξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ αεξίνπ

43.22.20.01 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξνρή δηάθνξσλ ξεπζηψλ (π.ρ. νμπγφλνπ ζε λνζνθνκεία)
43.22.20.02 Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θσηαέξηνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ
43.22.20.03 Δξγαζίεο ζχλδεζεο εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ κε εμνπιηζκφ πνπ ιεηηνπξγεί κε απηφ

43.29 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
43.29.1 Άιιεο εξγαζίεο θαηαζθεπαζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

43.29.11 Δξγαζίεο κφλσζεο
43.29.11.01 Δξγαζίεο ερνκφλσζεο θηηξίσλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ
43.29.11.02 Δξγαζίεο ζεξκνκφλσζεο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ
43.29.11.03 Δξγαζίεο ζεξκνκφλσζεο ζσιήλσλ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ, ιεβήησλ θαη αεξαγσγψλ
43.29.11.04 Δξγαζίεο κφλσζεο θαηά ησλ δνλήζεσλ θηηξίσλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ
43.29.11.05 Δξγαζίεο ππξηκαρνπνίεζεο θηηξίσλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ

43.29.12 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο πεξηθξάμεσλ θαη θηγθιηδσκάησλ
43.29.19 Άιιεο εξγαζίεο εγθαηαζηάζεσλ π.δ.θ.α.

43.29.19.01 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζεκάησλ (θσηεηλψλ ή φρη)
43.29.19.02 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ
43.29.19.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θπιηφκελσλ θιηκάθσλ θαη θπιηφκελσλ πεδνδξνκίσλ
43.29.19.04 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ, θπιηφκελσλ θιηκάθσλ θαη θπιηφκελσλ πεδνδξνκίσλ
43.29.19.05 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πεξηζηξεθφκελσλ θαη απηφκαησλ πνξηψλ

43.3 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο
43.31 Δπηρξίζεηο θνληακάησλ

43.31.1 Δξγαζίεο επίρξηζεο θνληακάησλ
43.31.10 Δξγαζίεο επίρξηζεο θνληακάησλ

43.32 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο
43.32.1 Δξγαζίεο μπινπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

43.32.10 Δξγαζίεο μπινπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
43.32.10.01 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκέλσλ θνπδηλψλ
43.32.10.02 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θιηκαθνζηάζησλ
43.32.10.03 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ληνπιαπηψλ ηνίρνπ
43.32.10.04 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θηλεηψλ ρσξηζκάησλ θαη ςεπδνξνθψλ ζε θαηαζθεπέο
43.32.10.05 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θνπξηηλψλ, ζηνξηψλ, ξφιεξ, ζηηψλ θαη άιισλ παξαπεηαζκάησλ, ζε πφξηεο ή παξάζπξα
43.32.10.06 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ
43.32.10.07 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθψλ ζηέγαζηξσλ, ζεξκνθεπίσλ θιπ
43.32.10.08 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο μπιεπέλδπζεο
43.32.10.09 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ, ληνπιαπηψλ
43.32.10.10 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηεληψλ θαη ζηεγάζηξσλ
43.32.10.11 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ μπινπξγηθέο εξγαζίεο

43.33 Δπελδχζεηο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ
43.33.1 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο πιαθηδίσλ

43.33.10 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο πιαθηδίσλ
43.33.10.01 Γηαθνζκεηηθή επέλδπζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θηηξίσλ κε θεξακηθά πιηθά, ηνχβια θιπ
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43.33.10.02 Δξγαζίεο δηάζηξσζεο ή ηνπνζέηεζεο πιαθψλ ζε ηνίρνπο ή δάπεδα θηηξίσλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ ιηζνιαμεπηψλ ή καξκάξηλσλ
43.33.2 Άιιεο εξγαζίεο δηάζηξσζεο θαη επέλδπζεο δαπέδσλ, επέλδπζεο ηνίρσλ θαζψο θαη ηνπνζέηεζεο ραξηηνχ ηνηρνζηξσζίαο (ηαπεηζαξίαο)

43.33.21 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο (θεξακηθψλ) πιαθηδίσλ terrazzo, καξκάξνπ, γξαλίηε θαη ζρηζηφιηζνπ
43.33.21.01 Δξγαζίεο εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο κε κάξκαξν, γξαλίηε ή ζρηζηφιηζν
43.33.21.02 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο κσζατθνχ, παξαζθεπαδφκελνπ επηηφπνπ
43.33.21.03 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ςεθηδσηψλ ζε δάπεδα θαη ηνίρνπο

43.33.29 Άιιεο εξγαζίεο δηάζηξσζεο θαη επέλδπζεο δαπέδσλ, επέλδπζεο ηνίρσλ θαζψο θαη ηνπνζέηεζεο ραξηηνχ ηνηρνζηξσζίαο (ηαπεηζαξίαο) π.δ.θ.α.
43.33.29.01 Δξγαζίεο δηάζηξσζεο δαπέδσλ κε αζθαιηηθά πιαθίδηα
43.33.29.02 Δξγαζίεο δηάζηξσζεο δαπέδσλ κε παξθέηα
43.33.29.03 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο παησκάησλ

43.34 Υξσκαηηζκνί θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ
43.34.1 Δξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ

43.34.10 Δξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ
43.34.2 Ταινηερληθέο εξγαζίεο

43.34.20 Ταινηερληθέο εξγαζίεο
43.34.20.01 Δξγαζίεο θαηαζθεπψλ απφ γπαιί, επελδχζεσλ κε γπαιί, θαζξεπηψλ ηνίρνπ θιπ
43.34.20.02 Δξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηδακηψλ ζε παξάζπξα, πφξηεο, βηηξίλεο

43.39 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο
43.39.1 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο νινθιήξσζεο θαη ηειεηψκαηνο

43.39.11 Δξγαζίεο θαηαζθεπψλ δηαθφζκεζεο
43.39.11.01 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
43.39.11.02 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο δηαθνζκεηηθψλ θηγθιηδσκάησλ
43.39.11.03 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηππνπνηεκέλσλ ή επί παξαγγειία θαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ιακαξίλα

43.39.19 Άιιεο εξγαζίεο νινθιήξσζεο (απνπεξάησζεο) θηηξίσλ θαη ηειεηψκαηνο π.δ.θ.α.

43.9 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
43.91 Γξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ

43.91.1 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ
43.91.11 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο πιαηζίσλ ζηεγψλ
43.91.19 Άιιεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζηεγψλ

43.99 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.
43.99.1 Δξγαζίεο ζηεγάλσζεο

43.99.10 Δξγαζίεο ζηεγάλσζεο
43.99.10.01 Δξγαζίεο ζηεγάλσζεο ζε επίπεδεο ζηέγεο θαη ζε εμψζηεο
43.99.10.02 Δξγαζίεο ζηεγάλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ κέξνπο θαηαζθεπψλ θαη άιισλ ππφγεησλ θαηαζθεπψλ

43.99.2 Δξγαζίεο ηθξησκάησλ
43.99.20 Δξγαζίεο ηθξησκάησλ

43.99.20.01 Δλνηθίαζε ηθξησκάησλ θαη εμέδξσλ εξγαζίαο
43.99.3 Δξγαζίεο έκπεμεο παζάισλ· εξγαζίεο ζεκειηψζεσλ

43.99.30 Δξγαζίεο έκπεμεο παζάισλ· εξγαζίεο ζεκειηψζεσλ
43.99.4 Δξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο

43.99.40 Δξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο
43.99.40.01 Δξγαζίεο θάκςεο ράιπβα γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
43.99.40.02 Δξγαζίεο ζηαζεξνπνίεζεο ζεκειίσλ
43.99.40.03 Καηαζθεπή ζφισλ θαη ιεπηψλ θειπθψλ απφ ζθπξφδεκα
43.99.40.04 Καηαζθεπή ηχπσλ (θαινππηψλ) ρχηεπζεο ζθπξνδέκαηνο

43.99.5 Δξγαζίεο αλέγεξζεο ραιχβδηλσλ δνκηθψλ κεξψλ
43.99.50 Δξγαζίεο αλέγεξζεο ραιχβδηλσλ δνκηθψλ κεξψλ

43.99.50.01 Αλέγεξζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ραιχβδηλσλ δνκηθψλ κεξψλ θηηξίσλ
43.99.50.02 Αλέγεξζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ γηα θαηαζθεπέο άιιεο απφ θηίξηα
43.99.50.03 Δξγαζίεο ζχλδεζεο ραιχβδηλσλ δνκηθψλ κεξψλ γηα θαηαζθεπέο άιιεο απφ θηίξηα
43.99.50.04 Δξγαζίεο ζχλδεζεο ραιχβδηλσλ δνκηθψλ κεξψλ γηα θηίξηα

43.99.6 Δξγαζίεο ηνηρνπνηίαο θαη νπηνπιηλζνδνκψλ
43.99.60 Δξγαζίεο ηνηρνπνηίαο θαη νπηνπιηλζνδνκψλ

43.99.7 πλαξκνιφγεζε θαη εξγαζίεο αλέγεξζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηαζθεπψλ
43.99.70 πλαξκνιφγεζε θαη εξγαζίεο αλέγεξζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαηαζθεπψλ

43.99.9 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο π.δ.θ.α.
43.99.90 Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο π.δ.θ.α.

43.99.90.01 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά, κε ίδηα πιηθά
43.99.90.02 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά, ρσξίο ίδηα πιηθά
43.99.90.03 Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ (πηζίλσλ)
43.99.90.04 Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηζηνξηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ
43.99.90.05 Δξγαζίεο θαηαζθεπήο εζηηψλ (ηδαθηψλ)
43.99.90.06 Δξγαζίεο κεηαθίλεζεο θηηξίσλ
43.99.90.07 Δξγαζίεο ρεηξηζηή κεραλεκάησλ θαηαζθεπψλ (ρσκαηνπξγηθψλ, νδνπνηεηηθψλ θιπ)
43.99.90.08 Τπεξεζίεο πιαζηηθήο επηθάιπςεο δεμακελψλ θνιπκβεηεξίσλ θιπ

Ε ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ· ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ
45 Φνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην· επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ
45.1 Πψιεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.11 Πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.11.1 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην επηβαηεγψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.11.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλήησλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ, κεηαρεηξηζκέλσλ
45.11.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ ηξνρφζπηησλ κε εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, θαηλνχξγησλ
45.11.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ ηξνρφζπηησλ κε θηλεηήξα ζηνλ νπνίν ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θαηλνχξγησλ
45.11.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ κε εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, θαηλνχξγησλ
45.11.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα ζηνλ νπνίν ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θαηλνχξγησλ

45.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην επηβαηεγψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο, φπσο αζζελνθφξα θαη κηθξά ιεσθνξεία θιπ, θαη νρεκάησλ παληφο εδάθνπο (βάξνπο <= 3,5 ηφλσλ)
45.11.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαηξεπφκελσλ νρεκάησλ θαηαζθεπαζκέλσλ γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
45.11.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
45.11.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη πάλσ ζην ρηφλη θαη παξνκνίσλ νρεκάησλ, κε θηλεηήξεο

45.11.2 Ληαληθφ εκπφξην απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
45.11.21 Ληαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ επηβαηεγψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.11.21.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ π.δ.θ.α.
45.11.21.02 Ληαληθφ εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ κε εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, θαηλνχξγησλ
45.11.21.03 Ληαληθφ εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα ζηνλ νπνίν ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θαηλνχξγησλ

45.11.22 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηεγψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.11.22.01 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ

45.11.23 Ληαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ επηβαηεγψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο, φπσο αζζελνθφξα θαη κηθξά ιεσθνξεία θιπ, θαη νρεκάησλ παληφο εδάθνπο (βάξνπο <= 3,5 ηφλσλ)

45.11.24

Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηεγψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο, φπσο αζζελνθφξα θαη κηθξά ιεσθνξεία θιπ, θαη νρεκάησλ παληφο εδάθνπο (βάξνπο <= 3,5 
ηφλσλ)

45.11.3 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.11.31 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κέζσ δηαδίθηπνπ
45.11.39 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ π.δ.θ.α.

45.11.4 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.11.41 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κέζσ δηαδίθηπνπ
45.11.49 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.11.49.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε απηνθηλήησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
45.11.49.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
45.11.49.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.11.49.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ιεσθνξείσλ
45.11.49.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.11.49.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θνξηεγψλ

45.19 Πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.19.1 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.19.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξηεγψλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ θαη ιεσθνξείσλ
45.19.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ
45.19.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλήησλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά δέθα ή πεξηζζφηεξσλ επηβαηψλ (ιεσθνξείσλ)
45.19.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην γεξαλνθφξσλ θνξηεγψλ

42
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45.19.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεσθνξείσλ, κεηαρεηξηζκέλσλ
45.19.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.19.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην νδηθψλ ειθπζηήξσλ γηα εκηξπκνπιθνχκελα νρήκαηα
45.19.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, θαηλνχξγησλ
45.19.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε θηλεηήξα ζηνλ νπνίν ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, θαηλνχξγησλ

45.19.12 Υνλδξηθφ εκπφξην νρεκάησλ θαηαζθήλσζεο (camping), φπσο ηξνρφζπηησλ θαη κεραλνθίλεησλ θαηνηθηψλ
45.19.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην νρεκάησλ θαηαζθήλσζεο, κεηαρεηξηζκέλσλ
45.19.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ, ηχπνπ ηξνρφζπηηνπ, γηα θαηνίθεζε ή θαηαζθήλσζε

45.19.2 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
45.19.21 Ληαληθφ εκπφξην θνξηεγψλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ θαη ιεσθνξείσλ
45.19.22 Ληαληθφ εκπφξην νρεκάησλ θαηαζθήλσζεο (camping), φπσο ηξνρφζπηησλ θαη κεραλνθίλεησλ θαηνηθηψλ

45.19.22.01 Ληαληθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ ηξνρφζπηησλ, θαηλνχξγησλ
45.19.22.02 Ληαληθφ εκπφξην νρεκάησλ θαηαζθήλσζεο, κεηαρεηξηζκέλσλ
45.19.22.03 Ληαληθφ εκπφξην ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ ηχπνπ ηξνρφζπηηνπ, γηα θαηνίθεζε ή θαηαζθήλσζε

45.19.3 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.19.31 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κέζσ δηαδίθηπνπ
45.19.39 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ π.δ.θ.α.

45.19.4 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.19.41 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κέζσ δηαδίθηπνπ
45.19.49 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.19.49.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ θαη άιισλ νρεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο

45.2 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.20 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.20.1 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα εκπνξεχκαηα

45.20.11

πλήζεηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα εκπνξεχκαηα (εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο επηζθεπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ 
ειαζηηθψλ θαη ηνπ ακαμψκαηνο)

45.20.11.01 Τπεξεζίεο αιιαγήο ιαδηψλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.02 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ξχζκηζεο ηνπ θαξκππξαηέξ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ξχζκηζεο ησλ θξέλσλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εμαξηεκάησλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.05 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεξψλ ηεο κεραλήο επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.06 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θπιίλδξσλ θηλεηήξσλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (ξεθηηθηέ)
45.20.11.07 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.11.08 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, κε πιηθά θαη αληαιιαθηηθά
45.20.11.09 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ρσξίο πιηθά θαη αληαιιαθηηθά

45.20.12 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα εκπνξεχκαηα

45.20.13

Τπεξεζίεο επηζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξχζκηζεο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ηξνρψλ θαη ηεο δπγνζηάζκηζεο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα 
εκπνξεχκαηα

45.20.13.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (βνπιθαληδαηέξ)
45.20.13.02 Τπεξεζίεο δπγνζηάζκηζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ

45.20.14

Τπεξεζίεο επηζθεπήο ηνπ ακαμψκαηνο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα εκπνξεχκαηα (επηζθεπή ζπξψλ, θιεηδαξηψλ θαη παξάζπξσλ, επαλαρξσκαηηζκφο, επηζθεπή 
κεηά απφ ζχγθξνπζε) θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο

45.20.14.01 Τπεξεζίεο αληηθαηάζηαζεο αλεκνζσξάθσλ (παξκπξίδ) θαη παξάζπξσλ επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.14.02 Τπεξεζίεο απνθήξσζεο επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.14.03 Τπεξεζίεο βαθήο ακαμψκαηνο επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.14.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη κεηαηξνπψλ ακαμψκαηνο επηβαηεγψλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ
45.20.14.05 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαζξεπηψλ ζε επηβαηεγά θαη ειαθξά θνξηεγά απηνθίλεηα

45.20.2 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.20.21 πλήζεηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο επηζθεπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ακαμψκαηνο)

45.20.21.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ξχζκηζεο ηνπ θαξκππξαηέξ άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.20.21.02 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.20.21.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ξχζκηζεο ησλ θξέλσλ άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.20.21.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θπιίλδξσλ θηλεηήξσλ άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ (ξεθηηθηέ)
45.20.21.05 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, κε πιηθά θαη αληαιιαθηηθά
45.20.21.06 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ρσξίο πιηθά θαη αληαιιαθηηθά

45.20.22 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.20.23

Τπεξεζίεο επηζθεπήο ηνπ ακαμψκαηνο άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (επηζθεπή ζπξψλ, θιεηδαξηψλ θαη παξάζπξσλ, επαλαρξσκαηηζκφο, επηζθεπή κεηά απφ ζχγθξνπζε) θαη παξφκνηεο 
ππεξεζίεο

45.20.23.01 Τπεξεζίεο αληηθαηάζηαζεο αλεκνζσξάθσλ (παξκπξίδ) θαη παξάζπξσλ άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.20.23.02 Τπεξεζίεο βαθήο ηνπ ακαμψκαηνο άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.20.23.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη αληηθαηάζηαζεο ειαζηηθψλ άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.20.23.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη κεηαηξνπψλ ηνπ ακαμψκαηνο άιισλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
45.20.23.05 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαζξεπηψλ ζε άιια απηνθίλεηα νρήκαηα

45.20.3 Τπεξεζίεο πιπζίκαηνο, γπαιίζκαηνο νρεκάησλ θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο
45.20.30 Τπεξεζίεο πιπζίκαηνο, γπαιίζκαηνο νρεκάησλ θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο

45.20.30.01 Τπεξεζίεο πηζζαξίζκαηνο, ζηηιβψκαηνο θαη επάιεηςεο κε θεξί, ζηηιβψκαηνο ππφ θελφ θιπ απηνθηλήησλ νρεκάησλ

45.3 Πψιεζε κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.31 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.31.1 Υνλδξηθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.31.11 Υνλδξηθφ εκπφξην επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη εζσηεξηθψλ αεξνζαιάκσλ επηζψηξσλ

45.31.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ επηζψηξσλ, άιισλ θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα γηα απηνθίλεηα, απφ θανπηζνχθ
45.31.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαγνκσκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα γηα απηνθίλεηα, απφ θανπηζνχθ
45.31.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εζσηεξηθψλ αεξνζαιάκσλ, πεικάησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη εζσηεξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ ηαηληψλ επηζψηξσλ γηα απηνθίλεηα, απφ θανπηζνχθ
45.31.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ιεσθνξεία ή ζηα θνξηεγά θαη ζηα αεξνζθάθε
45.31.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θζαξκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα απφ θανπηζνχθ, γηα απηνθίλεηα

45.31.12 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.31.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ π.δ.θ.α., γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην ακαμσκάησλ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αληιηψλ, γηα απηνθίλεηα
45.31.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην αμφλσλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αξζξσηψλ αιπζίδσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην γξχισλ, γηα απηνθίλεηα
45.31.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηνχ αζθαιείαο, γηα ρξήζε ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαζηηθνχ γηα παξεκβχζκαηα ζε κεηαιιηθά αληηθείκελα θαη εηδψλ απφ ρπηφ ειαζηηθφ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο γηα απηνθίλεηα νρήκαηα ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε
45.31.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ γηα ακαμψκαηα απηνθηλήησλ θαη παξφκνηα είδε απφ πιαζηηθέο χιεο
45.31.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ
45.31.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδχζεσλ θαη επηζηξψζεσλ θξέλσλ απφ ακίαλην ή άιιεο κεηαιιηθέο νπζίεο, εηδψλ απφ πιηθφ ηξηβήο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην δσλψλ αζθαιείαο θαη κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ακαμσκάησλ απηνθηλήησλ
45.31.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ ή ζεκαηνδφηεζεο, παινθαζαξηζηήξσλ, ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηάιπζε ηνπ πάγνπ θαη ηνπ αρλνχ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπλαγεξκψλ δηάξξεμεο ή θσηηάο, αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο, γηα απηνθίλεηα
45.31.12.16 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ
45.31.12.18 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξαηψλ θαη αλαθιαζηήξσλ θάζε είδνπο, ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ θαη πνκπψλ, εμνπιηζκνχ ξαληάξ θαη κεξψλ ηνπο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.19 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ εθθίλεζεο θαη εθθηλεηψλ-γελλεηξηψλ δηπιήο ρξήζεο, άιισλ γελλεηξηψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.20 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο κε παιηλδξνκηθά έκβνια ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.21 Υνλδξηθφ εκπφξην θιεηδαξηψλ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο βνιθξακίνπ-αινγφλνπ (εθηφο ησλ ππεξησδψλ ή ησλ ππέξπζξσλ), γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο π.δ.θ.α., γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.24 Υνλδξηθφ εκπφξην κεγεζπληηθψλ θαζξεπηψλ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.25 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α., γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.26 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ γηα άιινπο θηλεηήξεο π.δ.θ.α.
45.31.12.27 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή (εθηφο ησλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ)
45.31.12.28 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ξπκνπιθνχκελσλ, εκηξπκνπιθνχκελσλ θαη άιισλ νρεκάησλ, κε κεραλνθίλεησλ
45.31.12.29 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δηήζεζεο ή θαζαξηζκνχ αεξίσλ κε ηε κέζνδν ηνπ θαηαιχηε, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.30 Υνλδξηθφ εκπφξην παιαηψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ
45.31.12.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξνζβεζηήξσλ, γηα απηνθίλεηα
45.31.12.32 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα

45.31.12.33 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπηλζεξηζηψλ (κπνπδί), ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ αλάθιεμεο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ, καγλεηηθψλ ζθνλδχισλ, δηαλνκέσλ, πελίσλ αλάθιεμεο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.34 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπκπιεθηψλ θαη ζπδεπθηήξσλ αμφλσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαζνιηθέο αξζξψζεηο), γηα απηνθίλεηα
45.31.12.35 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εθθίλεζεο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.31.12.36 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαπζαεξίσλ, γηα απηνθίλεηα
45.31.12.37 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ ιαδηνχ, θίιηξσλ βελδίλεο θαη θίιηξσλ εηζαγσγήο αέξα γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα απηνθίλεηα

45.31.2 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.31.20 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

45.31.20.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
45.31.20.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη εζσηεξηθψλ αεξνζαιάκσλ, γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
45.31.20.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα

43
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45.31.20.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαηλνχξγησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ
45.31.20.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα
45.31.20.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παιηψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ

45.32 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
45.32.1 Ληαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

45.32.11 Ληαληθφ εκπφξην ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ
45.32.11.01 Ληαληθφ εκπφξην αγξνηηθψλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη άιισλ θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα γηα απηνθίλεηα, απφ θανπηζνχθ
45.32.11.02 Ληαληθφ εκπφξην αλαγνκσκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα γηα απηνθίλεηα, απφ θανπηζνχθ

45.32.11.03

Ληαληθφ εκπφξην εζσηεξηθψλ αεξνζαιάκσλ, ζπκπαγψλ ή εκηζπκπαγψλ (θνίισλ) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ), πεικάησλ επηζψηξσλ πνπ αληηθαζίζηαληαη εχθνια θαη εζσηεξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ ηαηληψλ 
επηζψηξσλ γηα απηνθίλεηα, απφ θανπηζνχθ

45.32.11.04 Ληαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.11.05 Ληαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ιεσθνξεία ή ζηα θνξηεγά θαη ζηα αεξνζθάθε
45.32.11.06 Ληαληθφ εκπφξην θζαξκέλσλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα γηα απηνθίλεηα, απφ θανπηζνχθ

45.32.12 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ άιισλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
45.32.12.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ π.δ.θ.α., γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.02 Ληαληθφ εκπφξην αληιηψλ γηα απηνθίλεηα
45.32.12.03 Ληαληθφ εκπφξην αξζξσηψλ αιπζίδσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.04 Ληαληθφ εκπφξην γξχισλ γηα απηνθίλεηα
45.32.12.05 Ληαληθφ εκπφξην γπαιηνχ αζθαιείαο γηα ρξήζε ζηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.06 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ γηα ακαμψκαηα απηνθηλήησλ θαη παξφκνηα είδε απφ πιαζηηθέο χιεο
45.32.12.07 Ληαληθφ εκπφξην εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ
45.32.12.08 Ληαληθφ εκπφξην δσλψλ αζθαιείαο θαη κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ακαμσκάησλ απηνθηλήησλ
45.32.12.09 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ ή ζεκαηνδφηεζεο, παινθαζαξηζηήξσλ, ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηάιπζε ηνπ πάγνπ θαη ηνπ αρλνχ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.10 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπλαγεξκψλ δηάξξεμεο ή θσηηάο, αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο, γηα απηνθίλεηα
45.32.12.11 Ληαληθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.12 Ληαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ
45.32.12.13 Ληαληθφ εκπφξην θεξαηψλ θαη αλαθιαζηήξσλ θάζε είδνπο, ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ θαη πνκπψλ, εμνπιηζκνχ ξαληάξ θαη κεξψλ ηνπο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.14 Ληαληθφ εκπφξην θηλεηήξσλ εθθίλεζεο θαη εθθηλεηψλ-γελλεηξηψλ δηπιήο ρξήζεο, άιισλ γελλεηξηψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.15 Ληαληθφ εκπφξην θιεηδαξηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.16 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο βνιθξακίνπ-αινγφλνπ (εθηφο ησλ ππεξησδψλ ή ησλ ππέξπζξσλ), γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.17 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο π.δ.θ.α., γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.18 Ληαληθφ εκπφξην κεγεζπληηθψλ θαζξεπηψλ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.19 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α., γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.20 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ γηα άιινπο θηλεηήξεο π.δ.θ.α., γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.21 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή (εθηφο ησλ θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ)
45.32.12.22 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ξπκνπιθνχκελσλ, εκηξπκνπιθνχκελσλ θαη άιισλ νρεκάησλ, κε κεραλνθίλεησλ
45.32.12.23 Ληαληθφ εκπφξην παιαηψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ
45.32.12.24 Ληαληθφ εκπφξην παξεκβπζκάησλ απφ κεηαιιηθά ειάζκαηα, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.25 Ληαληθφ εκπφξην ππξνζβεζηήξσλ γηα απηνθίλεηα
45.32.12.26 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα

45.32.12.27 Ληαληθφ εκπφξην ζπηλζεξηζηψλ (κπνπδί), ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ αλάθιεμεο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ, καγλεηηθψλ ζθνλδχισλ, δηαλνκέσλ, πελίσλ αλάθιεμεο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.28 Ληαληθφ εκπφξην ζπκπιεθηψλ θαη ζπδεπθηήξσλ αμφλσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαζνιηθέο αξζξψζεηο), γηα απηνθίλεηα
45.32.12.29 Ληαληθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εθθίλεζεο, γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.30 Ληαληθφ εκπφξην ζθξαγηζκέλσλ πξνβνιέσλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
45.32.12.31 Ληαληθφ εκπφξην θίιηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαπζαεξίσλ, γηα απηνθίλεηα
45.32.12.32 Ληαληθφ εκπφξην θίιηξσλ ιαδηνχ, θίιηξσλ βελδίλεο θαη θίιηξσλ εηζαγσγήο αέξα γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα απηνθίλεηα
45.32.12.33 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο νξγάλσλ αθξηβείαο ζε απηνθίλεηα
45.32.12.34 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ζε απηνθίλεηα θαη άιια απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα

45.32.2 Ληαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
45.32.21 Ληαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κέζσ ηνπ δηαδίθηπνπ
45.32.22 Ληαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κε αιιεινγξαθία
45.32.29 Ληαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ π.δ.θ.α.

45.4 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο
45.40 Πψιεζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνηνζηθιεηψλ θαη ησλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο

45.40.1 Υνλδξηθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ
45.40.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ

45.40.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αξζξσηψλ αιπζίδσλ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαζηηθνχ γηα παξεκβχζκαηα ζε κεηαιιηθά αληηθείκελα θαη εηδψλ απφ ρπηφ ειαζηηθφ, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδχζεσλ θαη επηζηξψζεσλ θξέλσλ απφ ακίαλην ή άιιεο κεηαιιηθέο νπζίεο, εηδψλ απφ πιηθφ ηξηβήο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην εζσηεξηθψλ αεξνζαιάκσλ, απφ θανπηζνχθ, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ ή ζεκαηνδφηεζεο, παινθαζαξηζηήξσλ, ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηάιπζε ηνπ πάγνπ θαη ηνπ αρλνχ, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπλαγεξκψλ δηάξξεμεο ή θσηηάο, αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κνηνζηθιέηεο
45.40.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ εθθίλεζεο θαη εθθηλεηψλ-γελλεηξηψλ δηπιήο ρξήζεο, άιισλ γελλεηξηψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο κε παιηλδξνκηθά έκβνια ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο π.δ.θ.α., γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπθέησλ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κεγεζπληηθψλ θαζξεπηψλ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.13 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α., γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνηνζηθιεηψλ θαη θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ
45.40.10.15 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ
45.40.10.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κνηνπνδήιαησλ κε παιηλδξνκηθφ εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο θπιηλδξηζκνχ < 50 cc
45.40.10.17 Υνλδξηθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη δίηξνρσλ κε βνεζεηηθφ θηλεηήξα κε παιηλδξνκηθφ εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο θπιηλδξηζκνχ >= 50 cc
45.40.10.18 Υνλδξηθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ π.δ.θ.α., θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ

45.40.10.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπηλζεξηζηψλ (κπνπδί), ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ αλάθιεμεο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ, καγλεηηθψλ ζθνλδχισλ, δηαλνκέσλ, πελίσλ αλάθιεμεο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εθθίλεζεο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.21 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαπζαεξίσλ, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.10.22 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ ιαδηνχ, θίιηξσλ βελδίλεο θαη θίιηξσλ εηζαγσγήο αέξα γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα κνηνζηθιέηεο

45.40.2 Ληαληθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
45.40.20 Ληαληθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

45.40.20.01 Ληαληθφ εκπφξην αξζξσηψλ αιπζίδσλ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.02 Ληαληθφ εκπφξην εζσηεξηθψλ αεξνζαιάκσλ, απφ θανπηζνχθ, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.03 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ ή ζεκαηνδφηεζεο, παινθαζαξηζηήξσλ, ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηάιπζε ηνπ πάγνπ θαη ηνπ αρλνχ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.04 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπλαγεξκψλ δηάξξεμεο ή θσηηάο, αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.05 Ληαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) κε πεπηεζκέλν αέξα, απφ θανπηζνχθ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κνηνζηθιέηεο
45.40.20.06 Ληαληθφ εκπφξην θηλεηήξσλ εθθίλεζεο θαη εθθηλεηψλ-γελλεηξηψλ δηπιήο ρξήζεο, άιισλ γελλεηξηψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.07 Ληαληθφ εκπφξην θξαλψλ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.08 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο βνιθξακίνπ-αινγφλνπ (εθηφο ησλ ππεξησδψλ ή ησλ ππέξπζξσλ), γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.09 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο π.δ.θ.α., γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.10 Ληαληθφ εκπφξην ινπθέησλ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.11 Ληαληθφ εκπφξην κεγεζπληηθψλ θαζξεπηψλ γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.12 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α., γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.13 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνηνζηθιεηψλ θαη θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ
45.40.20.14 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ
45.40.20.15 Ληαληθφ εκπφξην κνηνπνδήιαησλ κε παιηλδξνκηθφ εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο θπιηλδξηζκνχ < 50 cc
45.40.20.16 Ληαληθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη δίηξνρσλ κε βνεζεηηθφ θηλεηήξα κε παιηλδξνκηθφ εκβνινθφξν θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο θπιηλδξηζκνχ >= 50 cc
45.40.20.17 Ληαληθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ π.δ.θ.α., θαιαζηψλ κνηνζηθιεηψλ
45.40.20.18 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ αζθάιεηαο αλαβαηψλ κνηνζηθιεηψλ
45.40.20.19 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ, γηα κνηνζηθιέηεο

45.40.20.20 Ληαληθφ εκπφξην ζπηλζεξηζηψλ (κπνπδί), ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ αλάθιεμεο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ, καγλεηηθψλ ζθνλδχισλ, δηαλνκέσλ, πελίσλ αλάθιεμεο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.21 Ληαληθφ εκπφξην ζπκπιεθηψλ θαη ζπδεπθηήξσλ αμφλσλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαζνιηθέο αξζξψζεηο), γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.22 Ληαληθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εθθίλεζεο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.23 Ληαληθφ εκπφξην θίιηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαπζαεξίσλ κνηνζηθιεηψλ
45.40.20.24 Ληαληθφ εκπφξην θίιηξσλ ιαδηνχ, θίιηξσλ βελδίλεο θαη θίιηξσλ εηζαγσγήο αέξα γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα κνηνζηθιέηεο
45.40.20.25 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ζε κνηνζηθιέηεο

45.40.3 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, εθηφο θαηαζηεκάησλ
45.40.30 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, εθηφο θαηαζηεκάησλ

45.40.4 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ
45.40.40 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ θαη ζπλαθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ

45.40.40.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνηνζηθιεηψλ
45.40.40.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κνηνζηθιέηεο
45.40.40.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κνηνζηθιεηψλ

45.40.5 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ
45.40.50 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ

45.40.50.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεξψλ ηεο κεραλήο κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ
45.40.50.02 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο θαξφηζαο κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ

44
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

45.40.50.03 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εμαξηεκάησλ κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδήιαησλ
45.40.50.04 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαζξεπηψλ ζε κνηνζηθιέηεο

46 Φνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ
46.1 Υνλδξηθφ εκπφξην έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο

46.11

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ, δψλησλ δψσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη 
εκηηειψλ πξντφλησλ

46.11.1

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξψησλ πιψλ, δψλησλ δψσλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη 
εκηηειψλ πξντφλησλ

46.11.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δψλησλ δψσλ
46.11.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ δψλησλ δψσλ, πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα
46.11.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δψλησλ αηγνπξνβάησλ
46.11.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δψλησλ βννεηδψλ θαη βνπβαιηψλ
46.11.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δψλησλ θακήισλ θαη θακειίδσλ
46.11.11.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δψλησλ πνπιεξηθψλ
46.11.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δψλησλ σδηθψλ πηελψλ, δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, ζθχισλ, γαηψλ θιπ
46.11.11.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ςαξηψλ, δψλησλ θαη γφλνπ

46.11.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ινπινπδηψλ θαη θπηψλ
46.11.12.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δψλησλ δαζηθψλ θπηψλ· ζπφξσλ δαζηθψλ θπηψλ, θπησξίσλ δαζηθψλ δέληξσλ
46.11.12.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θνκκέλσλ αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ αλζέσλ θαζψο θαη αλζνδεζκψλ, ζηεθαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.11.12.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πιηθψλ θχηεπζεο: δψλησλ θπηψλ· θνλδχισλ, βνιβψλ θαη ξηδψλ· κνζρεπκάησλ θαη μεκαζθαιηδηψλ· κπθειίσλ καληηαξηψλ

46.11.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξψησλ πιψλ, θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ
46.11.19.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γεληθά
46.11.19.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ θαη δηάθνξσλ αθαηέξγαζησλ πξνβηψλ θαη δεξκάησλ
46.11.19.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ δελδξσδψλ θαη ζακλσδψλ θαιιηεξγεηψλ θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο θαη πξντφλησλ ηνπο
46.11.19.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ δσηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζε αγξνθηήκαηα
46.11.19.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, θπζηθψλ καξγαξηηαξηψλ θαη άιισλ πδξφβησλ θπηψλ, δψσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο
46.11.19.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε βακβαθηνχ θαη πξντφλησλ ηνπ, εθθνθθηζκέλνπ ή κε
46.11.19.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δεκεηξηαθψλ (εθηφο ξπδηνχ)
46.11.19.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειαηνχρσλ ζπφξσλ
46.11.19.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειαηψλ θαη άιισλ θαξπψλ, ειαηνπνηήζηκσλ
46.11.19.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εζπεξηδνεηδψλ
46.11.19.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δαραξνθάιακσλ
46.11.19.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπλνχ, αθαηέξγαζηνπ
46.11.19.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαξπθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη πξντφλησλ ηνπο
46.11.19.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ιαραληθψλ θαη πεπνλνεηδψλ, ξηδψλ θαη θνλδχισλ
46.11.19.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεινεηδψλ θαη ππξελφθαξπσλ
46.11.19.16 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νζπξίσλ
46.11.19.17 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παηαηψλ
46.11.19.18 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ άιισλ κε πνιπεηψλ θπηψλ
46.11.19.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ άιισλ θπηψλ πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ
46.11.19.20 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ απηνθπψλ θπηψλ κε μπιψδνπο κνξθήο
46.11.19.21 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ ηλσδψλ θπηψλ
46.11.19.22 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ξπδηνχ
46.11.19.23 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηηαξηνχ
46.11.19.24 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηαθπιηψλ
46.11.19.25 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ θξνχησλ
46.11.19.26 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πθαληηθψλ ηλψλ
46.11.19.27 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
46.11.19.28 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θπηψλ θαη πξντφλησλ ηνπο γηα αθεςήκαηα

46.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ θαη βηνκεραληθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ
46.12.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ, κεηαιιεπκάησλ, κεηάιισλ θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ

46.12.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ
46.12.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αεξίσλ πεηξειαίνπ θαη άιισλ αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, εθηφο θπζηθνχ αεξίνπ
46.12.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ
46.12.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε βελδίλεο απηνθηλήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βελδίλεο αεξνπιάλσλ
46.12.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειαίσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, ζρηζηφιηζν θαη πηζζνχρεο άκκνπο
46.12.11.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζίκσλ ειαίσλ θαη αεξίσλ· ιηπαληηθψλ ειαίσλ
46.12.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαπζφμπισλ
46.12.11.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ιηπαληηθψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, βαξέσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
46.12.11.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κπξηθεηψλ, ζθαηξψλ θαη παξφκνησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ
46.12.11.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ νπηαλζξαθνπνίεζεο, πίζζαο θαη πηζζάζθαιηνπ
46.12.11.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ

46.12.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεηαιιεπκάησλ θαη κεηάιισλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.12.12.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ ζε πξσηνγελείο ηνπο κνξθέο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπ ζχξκαηνο)
46.12.12.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παιαηψλ ζηδήξσλ θαη κεηάιισλ
46.12.12.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ ζε πξσηνγελείο ηνπο κνξθέο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπ ζχξκαηνο)
46.12.12.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ρξπζνχ ή αξγχξνπ

46.12.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ρεκηθψλ πξντφλησλ, ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
46.12.13.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αηζέξησλ ειαίσλ
46.12.13.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αιαηηνχ θαη θαζαξνχ ρισξηνχρνπ λάηξηνπ
46.12.13.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
46.12.13.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ)
46.12.13.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
46.12.13.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αλφξγαλσλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ
46.12.13.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε βηνκεραληθψλ αεξίσλ
46.12.13.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ ηχπσλ θφιιαο
46.12.13.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εθξεθηηθψλ
46.12.13.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ιηπαληηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, πξνζζεηηθψλ, αληηςπθηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ
46.12.13.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ιηπαζκάησλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ
46.12.13.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κειαληψλ ηππνγξαθίαο
46.12.13.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ
46.12.13.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νξπθηψλ γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ
46.12.13.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παξαζηηνθηφλσλ θαη άιισλ αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
46.12.13.16 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πιαζηηθψλ πιαθψλ, θχιισλ, ζσιήλσλ θαη εηδψλ θαζνξηζκέλεο κνξθήο
46.12.13.17 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.12.13.18 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ (ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ)
46.12.13.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζπλζεηηθψλ ηλψλ
46.12.13.20 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ρξσζηηθψλ πιψλ

46.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ
46.13.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ

46.13.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο
46.13.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αθαηέξγαζηεο μπιείαο
46.13.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ μπινπξγηθψλ πξντφλησλ νηθνδνκηθήο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνπθσκάησλ)
46.13.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αληηθνιιεηψλ (θφληξα-πιαθέ) θαη άιισλ πιαθψλ κε βάζε ην μχιν
46.13.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ ηεο
46.13.11.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε μχιηλσλ εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
46.13.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ θηηξίσλ
46.13.11.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζπλαξκνινγνχκελσλ δαπέδσλ παξθέ

46.13.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ
46.13.12.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεηαιιηθψλ ληεπφδηησλ, δεμακελψλ θαη δνρείσλ
46.13.12.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ
46.13.12.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πξντφλησλ απφ ζθπξφδεκα, γχςν θαη ηζηκέλην
46.13.12.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ακκνράιηθνπ θαη άκκνπ· αξγίινπ θαη θανιίλε
46.13.12.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αζβέζηε θαη γχςνπ
46.13.12.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθνζκεηηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ ιίζσλ, αζβεζηφιηζνπ, γχςνπ, θηκσιίαο θαη ζρηζηφιηζνπ
46.13.12.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δνκηθψλ πξντφλησλ απφ γχςν
46.13.12.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
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46.13.12.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπεδνπ γπαιηνχ
46.13.12.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
46.13.12.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο
46.13.12.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ θαη πιαθψλ
46.13.12.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θνληακάησλ
46.13.12.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεηαιιηθψλ πνξηψλ θαη παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο
46.13.12.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πιαζηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ

46.13.12.16 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνξηψλ, παξάζπξσλ, πιαηζίσλ θαη θαησθιηψλ ηνπο, παξαζπξφθπιισλ, ξνιψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη κεξψλ ηνπο απφ πιαζηηθέο χιεο
46.13.12.17 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ππξίκαρσλ πξντφλησλ
46.13.12.18 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηδεξηθψλ νηθνδνκψλ
46.13.12.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζσκάησλ θαη ιεβήησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
46.13.12.20 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηνχβισλ, πιαθηδίσλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ νπηή γε
46.13.12.21 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηζηκέληνπ
46.13.12.22 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη παξφκνησλ επηρξηζκάησλ θαη καζηηρψλ

46.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ
46.14.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ, βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ

46.14.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ
46.14.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ
46.14.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε έκθνξησλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ
46.14.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο
46.14.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο
46.14.11.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ
46.14.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ
46.14.11.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ)

46.14.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο π.δ.θ.α.
46.14.12.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκφπινησλ θαη ζπλαθψλ κεραλεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο
46.14.12.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πινίσλ θαη πισηψλ θαηαζθεπψλ θαη κεξψλ ηνπο
46.14.12.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηδεξνδξνκηθψλ ακαμψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ
46.14.12.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ θαη κεξψλ ηνπο
46.14.12.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ κάρεο

46.14.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεραλεκάησλ θαη βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α.
46.14.13.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ
46.14.13.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ αληιηψλ θαη ζπκπηεζηψλ
46.14.13.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εηδψλ γπαιηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γπαιηνχ γηα ηερληθέο ρξήζεηο
46.14.13.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ
46.14.13.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ
46.14.13.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ γηα ηερληθέο ρξήζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλσηηθψλ
46.14.13.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
46.14.13.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
46.14.13.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ
46.14.13.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ
46.14.13.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
46.14.13.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
46.14.13.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εμαξηεκάησλ θαισδίσζεο
46.14.13.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ
46.14.13.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
46.14.13.16 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
46.14.13.17 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνθίλεησλ εξγαιείσλ ρεηξφο
46.14.13.18 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ
46.14.13.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη πξνκεζεηψλ
46.14.13.20 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηλψλ γπαιηνχ
46.14.13.21 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θεξακηθψλ εηδψλ
46.14.13.22 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ, κε εμαίξεζε ηνπο θηλεηήξεο αεξνζθαθψλ, νρεκάησλ θαη δηθχθισλ
46.14.13.23 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ιεηαληηθψλ πξντφλησλ
46.14.13.24 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κέζσλ πξνεθηχπσζεο θαη πξνεγγξαθήο
46.14.13.25 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ γηα ηα νξπρεία, ηα ιαηνκεία θαη ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο
46.14.13.26 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ γηα ηε κεηαιινπξγία
46.14.13.27 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ ή δεξκάηηλσλ εηδψλ
46.14.13.28 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
46.14.13.29 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ γηα ηελ ππνδεκαηνπνηία θαη εμαξηεκάησλ ηνπο
46.14.13.30 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
46.14.13.31 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεραλεκάησλ κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ
46.14.13.32 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ
46.14.13.33 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο, δνθηκψλ θαη πινήγεζεο
46.14.13.34 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
46.14.13.35 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
46.14.13.36 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξηβέσλ, νδνλησηψλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο θίλεζεο, ζπλδεηήξσλ θαη πξντφλησλ θνριηνκεραλψλ
46.14.13.37 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ
46.14.13.38 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θνχξλσλ, θιηβάλσλ θαη θαπζηήξσλ
46.14.13.39 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ
46.14.13.40 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ςπθηηθνχ θαη θιηκαηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε νηθηαθήο ρξήζεο

46.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο
46.15.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, ζηδεξηθψλ θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο

46.15.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ
46.15.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ επίπισλ
46.15.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα
46.15.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε επίπισλ θνπδίλαο
46.15.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηξσκάησλ

46.15.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εμνπιηζκνχ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη βίληεν
46.15.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζηδεξηθψλ θαη εξγαιείσλ ρεηξφο

46.15.13.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο
46.15.13.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θιεηδαξηψλ θαη κεληεζέδσλ

46.15.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε καραηξνπίξνπλσλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
46.15.19.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εηδψλ απφ θνηλά κέηαιια
46.15.19.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
46.15.19.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ νηθηαθήο ρξήζεο
46.15.19.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πξντφλησλ απφ μχιν· εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο
46.15.19.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γπάιηλσλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο (θαζξεπηψλ, θηαιψλ, πνηεξηψλ θιπ)
46.15.19.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ απφ ζχξκα, αιπζίδσλ θαη ειαηεξίσλ
46.15.19.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ
46.15.19.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
46.15.19.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειεθηξνινγηθνχ θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ νηθηαθήο ρξήζεο
46.15.19.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε καραηξνπίξνπλσλ θαη θνπηηθψλ
46.15.19.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κεηαιιηθψλ νηθηαθψλ ζθεπψλ θαη παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ νηθηαθήο ρξήζεσο
46.15.19.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

46.16

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ, γνπλαξηθψλ, ππνδεκάησλ θαη 
δεξκάηηλσλ πξντφλησλ

46.16.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, εηδψλ ηκαηηζκνχ, γνπλψλ, ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ
46.16.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

46.16.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ έηνηκσλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ, εθηφο απφ ελδχκαηα
46.16.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ ηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ
46.16.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ πθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
46.16.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θνπξηηλψλ
46.16.11.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κε πθαζκέλσλ εηδψλ θαη πξντφλησλ απφ κε πθαζκέλα είδε, εθηφο απφ ηα ελδχκαηα
46.16.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζρνηληψλ, ζπάγγσλ θαη δηρηπψλ
46.16.11.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πθαληηθψλ λεκάησλ
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46.16.11.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πθαζκάησλ
46.16.11.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ραιηψλ θαη θηιηκηψλ

46.16.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ ηκαηηζκνχ, γνπλψλ θαη ππνδεκάησλ
46.16.12.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αζιεηηθψλ ξνχρσλ
46.16.12.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο
46.16.12.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ γηα άλδξεο θαη αγφξηα
46.16.12.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ γηα γπλαίθεο θαη θνξίηζηα
46.16.12.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε βξεθηθψλ ελδπκάησλ
46.16.12.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γνχληλσλ εηδψλ έλδπζεο θαη εμαξηεκάησλ έλδπζεο
46.16.12.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ
46.16.12.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ θαιηζνπνηίαο απιήο πιέμεο θαη πιέμεο θξνζέ
46.16.12.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ελδπκάησλ εξγαζίαο
46.16.12.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εζσξνχρσλ
46.16.12.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνπθάκηζσλ πνπιφβεξ, δαθεηψλ, γηιέθσλ θαη κπινπδψλ
46.16.12.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ππνδεκάησλ

46.16.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαμηδηνχ
46.16.13.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ δεξκάηηλσλ θαη γνχληλσλ εηδψλ
46.16.13.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γνπλνδεξκάησλ
46.16.13.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.17 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
46.17.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

46.17.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ
46.17.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αβγψλ κε ην θέιπθνο, πνπ δηαζέηνληαη λσπά
46.17.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
46.17.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ακχισλ θαη πξντφλησλ ακχινπ
46.17.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ
46.17.11.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ
46.17.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ αξηνπνηίαο θαη λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
46.17.11.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ πγηεηλήο δηαηξνθήο
46.17.11.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ειαίσλ θαη ιηπψλ
46.17.11.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ
46.17.11.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δάραξεο
46.17.11.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ
46.17.11.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θξέαηνο εθηφο πνπιεξηθψλ
46.17.11.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θξέαηνο πνπιεξηθψλ
46.17.11.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ πξντφλησλ
46.17.11.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ βξψζηκσλ ιηπψλ
46.17.11.16 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ
46.17.11.17 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παγσηψλ
46.17.11.18 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· δηαηεξνχκελσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
46.17.11.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα
46.17.11.20 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο
46.17.11.21 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παξαζθεπαζκέλσλ θαη δηαηεξεκέλσλ ιαραληθψλ, παηαηψλ, θξνχησλ θαη μεξψλ θαξπψλ
46.17.11.22 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ αιεπξφκπισλ
46.17.11.23 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ
46.17.11.24 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηζαγηνχ θαη θαθέ
46.17.11.25 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ δηαηξνθήο
46.17.11.26 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
46.17.11.27 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ, κε δψλησλ

46.17.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνηψλ
46.17.12.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ κε απνζηαγκέλσλ πνηψλ πνπ πθίζηαληαη δχκσζε
46.17.12.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αλαςπθηηθψλ· κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ
46.17.12.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ
46.17.12.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε βχλεο
46.17.12.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δχζνπ
46.17.12.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κειίηε θαη θξαζηψλ απφ άιια θξνχηα
46.17.12.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νίλνπ απφ ζηαθχιηα

46.17.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πξντφλησλ θαπλνχ
46.18 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη εηδηθεπκέλνη ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ

46.18.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ
46.18.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαξκαθεπηηθψλ θαη ηαηξηθψλ εηδψλ, αξσκάησλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ

46.18.11.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αθηηλνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο
46.18.11.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αξσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ
46.18.11.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
46.18.11.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εξγαζηεξηαθψλ εηδψλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ
46.18.11.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ
46.18.11.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ
46.18.11.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη ζηηιβσηηθψλ
46.18.11.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ

46.18.12

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παηρληδηψλ θάζε είδνπο, εηδψλ αζιεηηζκνχ, πνδειάησλ, βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη ραξηηθψλ εηδψλ, κνπζηθψλ 
νξγάλσλ, ξνινγηψλ ρεξηνχ θαη ηνίρνπ, θσηνγξαθηθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ

46.18.12.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αζιεηηθψλ εηδψλ
46.18.12.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιινπ έληππνπ πιηθνχ
46.18.12.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
46.18.12.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε βηβιίσλ
46.18.12.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ πγηεηλήο θαη εηδψλ ηνπαιέηαο απφ ραξηί
46.18.12.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ ραξηνπσιείνπ
46.18.12.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ
46.18.12.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ κέζσλ εγγξαθήο δεδνκέλσλ, ήρνπ θαη εηθφλαο
46.18.12.09 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ
46.18.12.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε νπηηθψλ νξγάλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ
46.18.12.11 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε παηρληδηψλ θάζε είδνπο
46.18.12.12 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνδειάησλ θαη ακαμηδίσλ
46.18.12.13 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ξνινγηψλ
46.18.12.14 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβψηησλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη
46.18.12.15 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

46.18.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
46.18.19.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ
46.18.19.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αλαιψζηκσλ εηδψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
46.18.19.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ
46.18.19.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηάθνξσλ άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.
46.18.19.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηάθνξσλ θαιιηηερληθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ πνιπηειείαο
46.18.19.06 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε θνζκεκάησλ απνκίκεζεο θαη ζπλαθψλ εηδψλ
46.18.19.07 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε λνκηζκάησλ, θνζκεκάησλ, πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
46.18.19.08 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ

46.19 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηαθφξσλ εηδψλ
46.19.1 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνηθηιίαο εηδψλ

46.19.10 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνηθηιίαο εηδψλ
46.19.10.01 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε πνηθηιίαο εηδψλ γηα πινία
46.19.10.02 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε αξραηνηήησλ, αληηθψλ θαη γεληθά παιαηψλ αληηθεηκέλσλ ηέρλεο
46.19.10.03 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηάθνξσλ εηδψλ αιινδαπψλ νίθσλ
46.19.10.04 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηάθνξσλ εηδψλ νίθσλ εζσηεξηθνχ
46.19.10.05 Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο

46.19.10.06

Δκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ πψιεζε εηδψλ γεληθά πξνο ην Γεκφζην, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, λνζνθνκεία, δεκνηηθά θιπ θνηλσθειή ή 
φρη ηδξχκαηα θαη θαηαζηήκαηα

46.19.10.07 Δξγαζίεο γεσξγηθψλ κεζνιαβεηηθψλ νξγαληζκψλ (γηα αγξνηηθά πξντφληα)

46.2 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ θαη δψλησλ δψσλ

47
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

46.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηεξψλ, αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ
46.21.1 Υνλδξηθφ εκπφξην δεκεηξηαθψλ, ζπφξσλ θαη δσνηξνθψλ

46.21.11 Υνλδξηθφ εκπφξην δεκεηξηαθψλ
46.21.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δεκεηξηαθψλ
46.21.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ
46.21.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θξηζαξηνχ
46.21.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο
46.21.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ δψα
46.21.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ξπδηνχ, κε απνθινησκέλνπ
46.21.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ζίθαιεο, βξψκεο
46.21.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθιεξoχ ζηηαξηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο
46.21.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ δψα
46.21.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ γηα πηελνηξνθέο θαη θηελνηξνθέο

46.21.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ (εθηφο ησλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ)
46.21.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δεκεηξηαθψλ, γηα ζπνξά
46.21.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, γηα ζπνξά
46.21.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ξηδψλ θαη βνιβψλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα ζπνξά
46.21.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ γηα ζπνξά
46.21.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θξηζαξηνχ, γηα ζπνξά
46.21.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα ζπνξά
46.21.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, γηα ζπνξά
46.21.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ αλζέσλ θαη θαξπψλ
46.21.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ θαη ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ
46.21.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ ιαραληθψλ
46.21.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ παηάηαο

46.21.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηνχρσλ ζπφξσλ θαη θαξπψλ
46.21.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ
46.21.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ
46.21.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αξάπηθσλ θηζηηθηψλ
46.21.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηψλ
46.21.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ βακβαθηνχ
46.21.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπφξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνχ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνχ

46.21.14 Υνλδξηθφ εκπφξην δσνηξνθψλ
46.21.14.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο ή θαξπνχο εθηφο ηνπ ζηλαπηνχ
46.21.14.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αιεπξηψλ, ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ θξέαηνο, αθαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ππνιεηκκάησλ δσηθνχ ιίπνπο
46.21.14.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αιεπξηψλ, ρνλδξάιεπξσλ θαη ζβφισλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ, καιαθίσλ ή άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, κε βξψζηκσλ
46.21.14.04 Υνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ γηα ηξνθή δψσλ
46.21.14.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άρπξσλ θαη ζαλνχ (ρνξηνλνκήο)
46.21.14.06 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ
46.21.14.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηνπηηψλ θαη άιισλ ζηεξεψλ θαηάινηπσλ θπηηθψλ ιηπψλ ή ειαίσλ
46.21.14.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηάινηπσλ παξαγσγήο ακχινπ, δπζνπνηίαο θαη παξφκνησλ θαηάινηπσλ
46.21.14.09 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ δσνηξνθψλ γηα δψα πνπ εθηξέθνληαη ζε αγξνθηήκαηα
46.21.14.10 Υνλδξηθφ εκπφξην πίηνπξνπ, πηηνπξάιεπξσλ θαη άιισλ θαηάινηπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία δεκεηξηαθψλ
46.21.14.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ζβφισλ δεκεηξηαθψλ
46.21.14.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ, γηα ηξνθή δψσλ
46.21.14.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ πιψλ θαη θπηηθψλ απνξξηκκάησλ, γηα ηξνθή δψσλ
46.21.14.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ρoλδξάιεπξνπ θαη ζβφισλ ηξηθπιιηνχ (alfalfa)

46.21.19 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξψησλ πιψλ π.δ.θ.α.
46.21.19.01 Υνλδξηθφ εκπφξην - κεηά απφ εηζαγσγή - άθξπθηνπ θαθέ
46.21.19.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θπηηθψλ πξψησλ πιψλ
46.21.19.03 Υνλδξηθφ εκπφξην βαιάηαο, γνπηαπέξθαο, γνπαγηνχιεο, ηζίθιαο, ιάθαο, ξεηηλψλ, θνκκενξεηηλψλ, βάιζακσλ θαη παξφκνησλ θπζηθψλ θφκκεσλ
46.21.19.04 Υνλδξηθφ εκπφξην βακβαθηνχ, εθθνθθηζκέλνπ ή κε
46.21.19.05 Υνλδξηθφ εκπφξην γηνχηαο, ιηλαξηνχ, θάλλαβεο, ζηδάι θαη άιισλ πθαληηθψλ ηλψλ, αθαηέξγαζησλ
46.21.19.06 Υνλδξηθφ εκπφξην εθθνθθηζκέλνπ βακβαθηνχ
46.21.19.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δαραξνθάιακσλ θαη δαραξφηεπηισλ
46.21.19.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξηψλ εληφκσλ θαη ζπαξκαηζέησλ
46.21.19.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ (άθξπθηνπ)
46.21.19.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κε εθθνθθηζκέλνπ (ζχζπνξνπ) βακβαθηνχ
46.21.19.11 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ π.δ.θ.α. ςαξηψλ ή θαξθηλνεηδψλ, καιαθίσλ ε άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ
46.21.19.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ξεηίλεο
46.21.19.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπέξκαηνο βννεηδψλ
46.21.19.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνπγγαξηψλ
46.21.19.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θηεξψλ θαη πνχπνπισλ θαη δεξκάησλ πνπιηψλ κε θηεξά θαη πνχπνπια
46.21.19.16 Υνλδξηθφ εκπφξην θπθηψλ θαη άιισλ αιγψλ, λσπψλ ή απνμεξακέλσλ
46.21.19.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθνχ θανπηζνχθ
46.21.19.18 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθνχ θειινχ, αθαηέξγαζηνπ ή απιήο θαηεξγαζίαο
46.21.19.19 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθψλ ζθνπγγαξηψλ δσηθήο πξνέιεπζεο
46.21.19.20 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ πιψλ π.δ.θ.α. γηα ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε, θπηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
46.21.19.21 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο, μεξψλ
46.21.19.22 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο, θξέζθσλ
46.21.19.23 Υνλδξηθφ εκπφξην σκψλ εληνζζίσλ, κε βξψζηκσλ, ππνπξντφλησλ

46.21.2 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ
46.21.20 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηνπ θαπλνχ

46.21.20.01 Υνλδξηθφ εκπφξην κε κεηαπνηεκέλνπ θαπλνχ
46.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ

46.22.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ
46.22.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπινπδηψλ θαη θπηψλ

46.22.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ θπηψλ
46.22.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην δελδξπιιίσλ θαη θπηψλ (εθηφο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ)
46.22.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ θπηψλ, θνλδχισλ, βνιβψλ θαη ξηδψλ, κνζρεπκάησλ θαη παξαθπάδσλ, κπθειηψλ καληηαξηψλ
46.22.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θνκκέλσλ αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ ηνπο, ζπλζέζεσλ αλζέσλ θαζψο θαη αλζνδεζκψλ, ζηεθαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.22.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θπηψλ, ρνξηαξηψλ, βξχσλ θαη ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε
46.22.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θπηψλ
46.22.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ

46.23 Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ
46.23.1 Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ

46.23.10 Υνλδξηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ
46.23.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αηγνεηδψλ, δψλησλ
46.23.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δψλησλ δψσλ
46.23.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αιφγσλ, φλσλ, εκηφλσλ θαη γίλλσλ, δψλησλ
46.23.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην βννεηδψλ, δψλησλ, εθηφο ησλ κνζραξηψλ
46.23.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπλειηψλ, δψλησλ
46.23.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κειηζζνζκελψλ
46.23.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κνζραξηψλ, δψλησλ
46.23.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πνπιεξηθψλ, δψλησλ
46.23.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνβάησλ, δψλησλ
46.23.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαιηγθαξηψλ, δψλησλ
46.23.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνηξνεηδψλ, δψλησλ
46.23.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην σδηθψλ πηελψλ, ζθχισλ, γαηψλ θιπ, δψλησλ

46.24 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ, πξνβηψλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο
46.24.1 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνβηψλ, δεξκάησλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο

46.24.10 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνβηψλ, δεξκάησλ θαη θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο
46.24.10.01 Δμαγσγή αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ
46.24.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ γνπλνδεξκάησλ, εθηφο απφ δέξκαηα θνπλειηψλ, ιαγψλ θαη γνπλνθφξσλ αξληψλ
46.24.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ γεληθά
46.24.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ άιισλ δψσλ π.δ.θ.α.
46.24.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ βννεηδψλ ή ηππνεηδψλ
46.24.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ πξνβάησλ ή αξληψλ, αηγψλ ή κηθξψλ θαηζηθηψλ
46.24.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δέξκαηνο αηγάγξνπ (ζακνπά), ινπζηξηληνχ θαη δέξκαηνο κε ζηηιπλή επηθάιπςε, επηκεηαιισκέλνπ δέξκαηνο
46.24.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ αηγψλ ή κηθξψλ θαηζηθηψλ, ρσξίο ηξίρεο
46.24.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ άιισλ δψσλ
46.24.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάησλ απφ βννεηδή ή ηππνεηδή δψα, ρσξίο ηξίρεο
46.24.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηεξγαζκέλσλ δεξκάησλ
46.24.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπλζεηηθψλ δεξκάησλ, κε βάζε ην δέξκα

46.3 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
46.31 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

46.31.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
46.31.11 Υνλδξηθφ εκπφξην λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

46.31.11.01 Δμαγσγή εγρψξησλ λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
46.31.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ μεξψλ θαξπψλ

48
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46.31.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ιαραληθψλ π.δ.θ.α.
46.31.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ζηαθπιηψλ, λσπψλ
46.31.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θξνχησλ, ραξνππηψλ
46.31.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ξηδψλ θαη βνιβψλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
46.31.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηνππξήλα
46.31.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαίσλ θαη άιισλ θαξπψλ, θξέζθσλ
46.31.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ
46.31.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ
46.31.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην νπσξνθεπεπηηθψλ
46.31.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην παηαηψλ, θξέζθσλ ή απιήο ςχμεο
46.31.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ξηδσδψλ θαη βνιβνεηδψλ ιαραληθψλ
46.31.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπαξαγγηψλ
46.31.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηαθίδσλ
46.31.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, γνπάβαο, θξέζθσλ

46.31.12 Υνλδξηθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
46.31.12.01 Δμαγσγή κεηαπνηεκέλσλ ιαραληθψλ, θξνχησλ θαη θαξπψλ κε θέιπθνο (αθξφδξπσλ)
46.31.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δηαηεξεκέλσλ θξνχησλ
46.31.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ ιαραληθψλ
46.31.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, φρη γηα ζπνξά
46.31.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ παηαηψλ
46.31.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηψλ θαη άιισλ θαξπψλ, μεξψλ
46.31.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ, μεξψλ
46.31.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηεξγαζκέλσλ μεξψλ θαξπψλ
46.31.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπθνπηζηψλ βεξίθνθσλ, ξνδάθηλσλ ή δακάζθελσλ
46.31.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ δηαηεξεκέλσλ ζε μίδη ή ζε νμηθφ νμχ
46.31.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ θαηεςπγκέλσλ
46.31.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ πξνζσξηλά δηαηεξεκέλσλ
46.31.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ιαραληθψλ, δηαηεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ
46.31.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην καξκειάδσλ, δειέδσλ θαη πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή μεξψλ θαξπψλ
46.31.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην μεξψλ θαξπψλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν ζπληεξεκέλσλ
46.31.12.16 Υνλδξηθφ εκπφξην παηαηψλ θαηεςπγκέλσλ
46.31.12.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη μεξψλ θαξπψλ, καγεηξεκέλσλ ή ακαγείξεπησλ, θαηεςπγκέλσλ
46.31.12.18 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ θαη μεξψλ θαξπψλ, πξνζσξηλά δηαηεξεκέλσλ, φρη γηα άκεζε θαηαλάισζε
46.31.12.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, γνπάβαο, μεξψλ

46.32 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο
46.32.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο

46.32.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνπιεξηθψλ)
46.32.11.01 Δμαγσγή εγρψξησλ θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ
46.32.11.02 Δμαγσγή εγρψξησλ λσπψλ θξεάησλ
46.32.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άθξσλ δψσλ
46.32.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ), εθηφο απφ βαηξαρνπφδαξα
46.32.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ εληνζζίσλ
46.32.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο βννεηδψλ
46.32.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ρνηξνεηδψλ
46.32.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπλειηψλ, λσπψλ ή θαηεςπγκέλσλ
46.32.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο αηγψλ
46.32.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο βννεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο
46.32.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, θαηεςπγκέλσλ
46.32.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
46.32.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, θαηεςπγκέλνπ
46.32.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο
46.32.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο
46.32.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ

46.32.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαιηγθαξηψλ, λσπψλ, απιήο ςχμεο, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, παζηψλ ή ζε άικε, εθηφο απφ ηα ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα, βαηξαρνπφδαξσλ, λσπψλ, απιήο ςχμεο ή θαηεςπγκέλσλ
46.32.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θξέαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ πνπιεξηθψλ)

46.32.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ παξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο, εθρπιηζκάησλ θαη δσκψλ θξέαηνο, ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ
46.32.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ θξέαηνο (γχξνπ, ζνπβιαθηψλ θιπ)
46.32.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, αιαηηζκέλσλ, ζε άικε, απνμεξακέλσλ ή θαπληζηψλ, βξψζηκσλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ

46.33 Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ
46.33.1 Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αβγψλ θαη βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ

46.33.11 Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
46.33.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην βνχηπξνπ
46.33.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο ζε ζηεξεέο κνξθέο
46.33.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, κε πεξηζζφηεξν απφ 6% ιίπνο, φρη ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνχρσλ
46.33.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ πιψλ, ζε άιιεο κνξθέο εθηφο ηεο ζηεξεάο
46.33.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην γηανπξηηνχ θαη άιισλ εηδψλ δπκσκέλνπ ή νμηληζκέλνπ γάιαθηνο ή θξέκαο
46.33.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο
46.33.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θαδεΐλεο
46.33.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο
46.33.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ηπξφγαινπ

46.33.12 Υνλδξηθφ εκπφξην αβγψλ
46.33.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αβγψλ κε ην θέιπθνο

46.33.13 Υνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ
46.33.13.01 Δμαγσγή ειαηφιαδνπ
46.33.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ ιηπψλ
46.33.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηφιαδνπ
46.33.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ, αθαηέξγαζησλ θαη εμεπγεληζκέλσλ, εθηφο απφ ιίπε βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθψλ
46.33.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ παξαζθεπή
46.33.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιακπνθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, κε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ
46.33.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθψλ
46.33.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ παξαζθεπαζκάησλ
46.33.13.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil) θαη ζηλαπέιαηνπ

46.33.13.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θνηληθέιαηνπ, ειαίνπ ηλδηθήο θαξχδαο, θνηληθνππξήλσλ, babassu, ιηλέιαηνπ, ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ (εθηφο απφ ην θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο
46.34 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ

46.34.1 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηψλ
46.34.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ρπκψλ, κεηαιιηθψλ λεξψλ, αλαςπθηηθψλ θαη άιισλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ

46.34.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ
46.34.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξψλ
46.34.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αεξηνχρσλ λεξψλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαλζεί ή αξσκαηηζηεί
46.34.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην παγαθηψλ βξψζηκσλ, ζε θχβνπο ή ληθάδεο
46.34.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην παγσκέλνπ ηζαγηνχ
46.34.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

46.34.12 Υνλδξηθφ εκπφξην αιθννινχρσλ πνηψλ
46.34.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απηδίηε, πδξνκειηνχ), κεηγκάησλ πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε
46.34.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ, άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ζχλζεησλ αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πνηψλ
46.34.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αθξψδνπο θξαζηνχ
46.34.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα
46.34.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα, εθηφο απφ ην αθξψδεο θξαζί, κνχζηνπ ζηαθπιηψλ
46.34.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πνηψλ
46.34.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κπίξαο

46.35 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ
46.35.1 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ

46.35.10 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ
46.35.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ κεηαπνηεκέλνπ θαπλνχ θαη ππνθαηάζηαησλ, νκνγελνπνηεκέλνπ ή αλαζπζηακέλνπ θαπλνχ, εθρπιηζκάησλ θαη απνζηαγκάησλ θαπλνχ
46.35.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην πνχξσλ, πνχξσλ κε θνκκέλν άθξν, πνπξαθηψλ θαη ηζηγάξσλ, απφ θαπλφ ή ππνθαηάζηαηα ηνπ θαπλνχ
46.35.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ηζηγαξφραξηνπ

46.36 Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
46.36.1 Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο

46.36.11 Υνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο
46.36.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή
46.36.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην γιπθφδεο θαη ζηξνπηνχ γιπθφδεο, θξνπθηφδεο θαη ζηξνπηνχ θξνπθηφδεο, ηκβεξηνζάθραξνπ, ζαθράξσλ θαη ζηξνπηνχ ζαθράξσλ π.δ.θ.α., ηερλεηνχ κειηνχ θαη θαξακέιαο
46.36.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξφδεο ζε ζηεξεά κνξθή, δάραξεο θαη ζηξνπηνχ ζθέλδακνπ θαη κειάζαο

46.36.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ αξηνπνηίαο
46.36.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην (πξαηήξην) ςσκηνχ θαη εηδψλ αξηνπνηίαο
46.36.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ςσκηνχ θαη άιισλ εηδψλ αξηνπνηίαο
46.36.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θψλσλ παγσηνχ
46.36.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην κειφςσκνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ, γιπθψλ κπηζθφησλ, βαθιψλ θαη ιεπηψλ κπηζθφησλ
46.36.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην πηηψλ θαη θνπινπξηψλ
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46.36.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξαγαλνχ ςσκηνχ, παμηκαδηψλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνχ θαη παξφκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντφλησλ
46.36.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ αξηνπνηίαο
46.36.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ηπξνπηηψλ θαη ζάληνπηηο
46.36.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέζθνπ ςσκηνχ
46.36.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θξέζθσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ
46.36.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ

46.36.13 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ζνθνιάηαο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
46.36.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραλνπνηεκέλνπ παγσηνχ, κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή πψιεζεο
46.36.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο γεληθά
46.36.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην παγσηνχ θαη άιισλ εηδψλ βξψζηκνπ πάγνπ
46.36.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα) πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν
46.36.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρν ζθφλε θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηφο απφ ρχκα
46.36.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρν ζθφλε θαθάνπ), ζε κνξθέο ρχκα
46.36.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ
46.36.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ, θινχδαο θξνχησλ θαη άιισλ κεξψλ θπηψλ, δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε

46.37 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ
46.37.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ

46.37.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ
46.37.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκαηηθψλ θπηψλ
46.37.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αθεςεκάησλ βνηάλσλ
46.37.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην βνχηπξνπ, ιίπνπο θαη ειαίνπ θαθάνπ
46.37.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε
46.37.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θαβνπξδηζκέλνπ θαη αιεζκέλνπ θαθέ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.37.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε
46.37.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε
46.37.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξπθεπκάησλ - κπαραξηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ, αιεζκέλσλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ
46.37.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, απνθαθετλσκέλνπ
46.37.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέ, κε απνθαθετλσκέλνπ
46.37.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, επεμεξγαζκέλσλ
46.37.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ
46.37.10.13 Υνλδξηθφ εκπφξην πξάζηλνπ ηζαγηνχ (κε δπκσκέλνπ), καχξνπ ηζαγηνχ (δπκσκέλνπ) θαη ελ κέξεη δπκσκέλνπ ηζαγηνχ
46.37.10.14 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαθέ
46.37.10.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ, εθρπιηζκάησλ, νπζηψλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ

46.38 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ
46.38.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ

46.38.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ
46.38.10.01 Δμαγσγή εγρψξησλ λσπψλ ςαξηψλ
46.38.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ καιαθίσλ ή νζηξαθφδεξκσλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ, δψλησλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
46.38.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, δσληαλψλ
46.38.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξθηλνεηδψλ κε θαηεςπγκέλσλ
46.38.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξθηλνεηδψλ, θαηεςπγκέλσλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ
46.38.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξθηλνεηδψλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ
46.38.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξεηδηψλ
46.38.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θηιέησλ ςαξηψλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηψλ, ζπθσηηψλ ςαξηψλ θαη αβγνηάξαρνπ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
46.38.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ αιίπαζησλ
46.38.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ ή ζε άικε, θαπληζηψλ ςαξηψλ, βξψζηκνπ ηρζπάιεπξνπ
46.38.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ θαηά άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ, ραβηαξηνχ
46.38.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ, δψλησλ
46.38.10.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
46.38.10.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ, λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ
46.38.10.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ςαξηψλ, θηιέησλ ςαξηψλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηψλ, ζπθσηηψλ ςαξηψλ θαη αβγνηάξαρνπ, θαηεςπγκέλσλ

46.38.2 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ
46.38.21 Υνλδξηθφ εκπφξην νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθίκσλ

46.38.21.01 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ
46.38.21.02 Υνλδξηθφ εκπφξην παηδηθψλ ηξνθψλ θαη άιισλ νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ
46.38.21.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπκπιεξσκάησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο

46.38.29 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α.
46.38.29.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αβγψλ ρσξίο ην θέιπθνο, θξφθσλ αβγψλ, λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθψκαηνο αβγνχ
46.38.29.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αιαηηνχ επηηξαπέδηνπ
46.38.29.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ, ζπζθεπαζκέλσλ
46.38.29.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ π.δ.θ.α.
46.38.29.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δεκεηξηαθψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ληθάδεο αξαβφζηηνπ)
46.38.29.06 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
46.38.29.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ακαγείξεπησλ δπκαξηθψλ, κε παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ
46.38.29.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ακχισλ, ηλνπιίλεο, γινπηέλεο ζηηαξηνχ, δεμηξηλψλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακχισλ
46.38.29.09 Υνλδξηθφ εκπφξην απνθινησκέλνπ ξπδηνχ
46.38.29.10 Υνλδξηθφ εκπφξην βξψζηκσλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο π.δ.θ.α.
46.38.29.11 Υνλδξηθφ εκπφξην βχλεο
46.38.29.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο δηαηξνθήο
46.38.29.13 Υνλδξηθφ εκπφξην καγεηξεκέλσλ δπκαξηθψλ, παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ, θνπζθνχο
46.38.29.14 Υνλδξηθφ εκπφξην καγηάο (ελεξγνχ ή αδξαλνχο), άιισλ κνλνθχηηαξσλ κηθξννξγαληζκψλ, λεθξψλ, παξαζθεπαζκέλσλ δηνγθσηηθψλ ζθνλψλ
46.38.29.15 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή εηδψλ αξηνπνηίαο
46.38.29.16 Υνλδξηθφ εκπφξην μηδηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνχ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ην νμηθφ νμχ
46.38.29.17 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθψλ γηα θαηνηθίδηα δψα ή πηελά ζπληξνθηάο
46.38.29.18 Υνλδξηθφ εκπφξην πηελνηξνθψλ γηα νηθηαθά πηελά
46.38.29.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ξπδηνχ, αιεζκέλνπ
46.38.29.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαιηζψλ, αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ θαη αξηπκάησλ, αιεπξηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνχ θαη παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο
46.38.29.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνχ ζκηγαδηνχ
46.38.29.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο
46.38.29.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ηαπηφθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ απφ άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θφθθσλ θιπ
46.38.29.24 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθνχ κειηνχ
46.38.29.25 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
46.38.29.26 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ ρπκψλ θαη εθρπιηζκάησλ, πεπηηθψλ νπζηψλ, βιελλσδψλ θαη πεθηηθψλ παξαγφλησλ
46.38.29.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ) δεκεηξηαθψλ π.δ.θ.α.
46.38.29.28 Υνλδξηθφ εκπφξην ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ), ρνλδξάιεπξσλ ζηηαξηνχ

46.39 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
46.39.1 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

46.39.11 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ
46.39.12 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην κε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

46.39.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ, κε θαηεςπγκέλσλ

46.4 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
46.41 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

46.41.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
46.41.11 Υνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ

46.41.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην βακβαθεξψλ λεκάησλ
46.41.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην κάιιηλσλ λεκάησλ
46.41.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαμσηψλ λεκάησλ
46.41.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ απφ γηνχηα ή απφ άιιεο ίλεο απφ ζηειέρε θπηψλ, λεκάησλ απφ άιιεο θπηηθέο πθαληηθέο ίλεο θαη ράξηηλσλ λεκάησλ
46.41.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ απφ ιηλάξη
46.41.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ απφ ζπλζεηηθέο θαη ηερλεηέο ίλεο
46.41.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.41.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ
46.41.12.01 Δμαγσγή πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα
46.41.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιεθηψλ πθαζκάησλ ή πθαζκάησλ θξνζέ
46.41.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαζηηθνπνηεκέλσλ πθαζκάησλ, εθηφο απφ πιέγκαηα ελίζρπζεο (ιηλά) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ)
46.41.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα
46.41.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ, γηα αλδξηθά ξνχρα
46.41.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα
46.41.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ βακβάθη
46.41.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο αζπλερείο ίλεο
46.41.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο ζπλερείο ίλεο
46.41.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ θπηηθέο ίλεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ
46.41.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ επηπιψζεσλ ή άιισλ πθαζκάηηλσλ εηδψλ ηαπεηζαξίαο
46.41.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο
46.41.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ, ηέξη, πιεθηψλ ή θξνζέ
46.41.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα
46.41.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ, γηα αλδξηθά ξνχρα
46.41.12.16 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα

46.41.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηλψλ νηθηαθήο ρξήζεο, θνπξηηλψλ θαη δηαθφξσλ νηθηαθψλ εηδψλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθά πιηθά
46.41.13.01 Δμαγσγή θηιηκηψλ, βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
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46.41.13.02 Δμαγσγή ιεπθψλ εηδψλ
46.41.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηξφλ
46.41.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.
46.41.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην βαηψλ απφ πθαληηθά πιηθά θαη εηδψλ απ' απηέο, γηα ρξήζε άιιε απφ θαξκαθεπηηθή
46.41.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην δηρηπψλ κε θφκπνπο απφ ζπάγγνπο, θνξδνληψλ ή ζρνηληψλ, έηνηκσλ δηρηπψλ απφ πθαληηθά πιηθά, εηδψλ απφ λήκαηα, ισξίδσλ π.δ.θ.α.
46.41.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ηεληνπνηίαο
46.41.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ χπλνπ
46.41.13.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιπκκάησλ θξεβαηηψλ
46.41.13.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θελψλ πθαζκάηηλσλ ζάθσλ
46.41.13.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θηιηκηψλ, βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.41.13.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξδνληψλ απφ πθαληηθέο χιεο, ηαηληψλ, θηηηιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.41.13.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπβεξηψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ηαμηδηνχ (εθηφο απφ ειεθηξηθέο θνπβέξηεο)
46.41.13.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπξηηλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πηπρσηέο) θαη εζσηεξηθψλ ζηνξηψλ, γχξσλ (βνιάλ) θνπξηηλψλ ή θξεβαηηψλ
46.41.13.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεπθψλ εηδψλ
46.41.13.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κε πθαληψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ απφ κε πθαληά, εθηφο απφ είδε έλδπζεο
46.41.13.17 Υνλδξηθφ εκπφξην κνπζακάδσλ, ηεληψλ, πεξζίδσλ παξάζπξσλ, ζθελψλ ηζίξθνπ
46.41.13.18 Υνλδξηθφ εκπφξην πεηζεηψλ κπάληνπ θαη θνπδίλαο
46.41.13.19 Υνλδξηθφ εκπφξην πηιήκαηνο (ηζφραο), επελδπκέλνπ, επηθαιπκκέλνπ ή ιακηλαξηζκέλνπ
46.41.13.20 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνηχπσλ (παηξφλ) γπλαηθείσλ ακθηέζεσλ
46.41.13.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζεληνληψλ θαη καμηιαξνζεθψλ
46.41.13.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ
46.41.13.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ, απφ γηνχηα ή άιιεο πθαληηθέο ίλεο απφ ζηειέρε θπηψλ
46.41.13.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ηεληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.41.13.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ηνπιηψλ θαη άιισλ δηθηπσηψλ πθαζκάησλ, πιεθηψλ ή θξνζέ πθαζκάησλ
46.41.13.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ
46.41.13.27 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαληηθψλ πξντφλησλ θαπηηνλέ κε ην θνκκάηη
46.41.13.28 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάηηλσλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο

46.41.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κηθξψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ
46.41.14.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγθξαθψλ, ζνπζηψλ, θνπηηζψλ θαη κεξψλ ηνπο, θνπκπηψλ, θεξκνπάξ
46.41.14.02 Υνλδξηθφ εκπφξην βεινλψλ ξαςίκαηνο, βεινλψλ πιεμίκαηνο θαη παξφκνησλ εηδψλ γηα ρξήζε κε ην ρέξη
46.41.14.03 Υνλδξηθφ εκπφξην δαληειψλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα
46.41.14.04 Υνλδξηθφ εκπφξην εγρψξησλ θεληεκάησλ
46.41.14.05 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγφρεηξσλ
46.41.14.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θεληεκάησλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα
46.41.14.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηψλ θαη θνξδνληψλ απφ θανπηζνχθ, θαιπκκέλσλ κε πθαληηθά πιηθά, πθαληηθνχ λήκαηνο θαη ισξίδσλ, εκπνηηζκέλσλ ή θαιπκκέλσλ κε ειαζηηθφ ή πιαζηηθφ
46.41.14.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηψλ θαη λεκάησλ ξαςίκαηνο
46.41.14.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηψλ θαη λεκάησλ ξαςίκαηνο απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο
46.41.14.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπκπηψλ, θηγνπξηληψλ θαη πιηζέδσλ
46.41.14.11 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- θεληεκάησλ
46.41.14.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηξψλ γηα θνπκπηά θαη άιισλ κεξψλ θνπκπηψλ, εκηηειψλ θνπκπηψλ, κεξψλ απφ θεξκνπάξ
46.41.14.13 Υνλδξηθφ εκπφξην κπνκπνληέξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γάκσλ θαη βαπηίζεσλ
46.41.14.14 Υνλδξηθφ εκπφξην λεκάησλ θαη ισξίδσλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ, λεκάησλ ζελίιιηαο, ξαβδσηψλ λεκάησλ κε ζειηέο
46.41.14.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηελψλ πθαληψλ πθαζκάησλ, δηαθνζκεηηθψλ γαξληηνχξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.41.14.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπλέξγσλ γηα ην θέληεκα θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.41.14.17 Υνλδξηθφ εκπφξην πιηθψλ ξαπηηθήο γεληθά

46.42 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ
46.42.1 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ (ελδπκάησλ) θαη ππνδεκάησλ

46.42.11 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ (ελδπκάησλ)
46.42.11.01 Δμαγσγή γπλαηθείσλ έηνηκσλ ελδπκάησλ θαη θνξεκάησλ
46.42.11.02 Δμαγσγή κπινπδψλ γπλαηθείσλ, πνπθάκηζσλ αλδξηθψλ, πηηδακψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.42.11.03 Δμαγσγή πιεθηψλ ελδπκάησλ, απφ θάζε χιε
46.42.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην - κεηά απφ εηζαγσγή - παηδηθψλ ελδπκάησλ
46.42.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αζιεηηθψλ ξνχρσλ, ζηνιψλ ζθη θαη καγηφ θνιχκβεζεο, θαη άιισλ παξφκνησλ ελδπκάησλ
46.42.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αιεμίζθαηξσλ ζηνιψλ
46.42.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιηνχ, θεθαιφδεζκσλ, θνδξψλ, ζθειεηψλ θαπέισλ, πιαηζίσλ θαπέισλ, γείζσλ θαη ππνζηάγσλσλ, γηα θαιχκκαηα θεθαιηνχ
46.42.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο
46.42.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ελδπκάησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε
46.42.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ θνληνκάληθσλ αζιεηηθψλ θαη άιισλ θαλειαθηψλ, ζψβξαθσλ, ζιηπ, πηηδακψλ θαη ξνκπψλ
46.42.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ θνζηνπκηψλ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ, κπιέηδεξ, παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, βεξκνχδσλ θαη ζνξηο
46.42.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αδηάβξνρσλ, αληηαλεκηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.42.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ πνπθάκηζσλ
46.42.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην αλδξηθψλ πνπθάκηζσλ, πηηδακψλ, κπινπδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.42.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην βξεθηθψλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ
46.42.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην γαληηψλ, γαληηψλ ρσξίο δάθηπια
46.42.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ελδπκάησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε
46.42.11.18 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ εζψξνπρσλ γεληθά
46.42.11.19 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ δσλψλ
46.42.11.20 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ αζιεηηθψλ θαη άιισλ θαλειαθηψλ, θνκπηλεδφλ, κεζνθνξηψλ, θηινηψλ, λπρηηθψλ, κπνπξλνπδηψλ, ξνκπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.42.11.21 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ θνζηνπκηψλ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ, θνξεκάησλ, θνπζηψλ, παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, βεξκνχδσλ θαη ζνξηο
46.42.11.22 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ κπινπδψλ, πνπθάκηζσλ θαη ζεκηδηέ
46.42.11.23 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αδηάβξνρσλ, αληηαλεκηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.42.11.24 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ θαπέισλ
46.42.11.25 Υνλδξηθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ζηεζφδεζκσλ, δσλψλ εζψξνπρσλ, θνξζέδσλ, ιαζηέμ, λπρηηθψλ, ξνκπψλ ηηξαληψλ, δαξηηέξσλ, θαιηζνδεηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη κεξψλ ηνπο
46.42.11.26 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ
46.42.11.27 Υνλδξηθφ εκπφξην δεςαζκέλσλ ή θαηεξγαζκέλσλ γνπλνδεξκάησλ
46.42.11.28 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ έλδπζεο θαη εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
46.42.11.29 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ έλδπζεο, εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ θαη άιισλ εηδψλ απφ γνπλφδεξκα (εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιηνχ)
46.42.11.30 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ εζσηεξηθήο έλδπζεο, απφ ραξηί ή θπηηαξίλε
46.42.11.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ απφ πίιεκα (ηζφρα) ή κε πθαληψλ, πθαληηθψλ πιψλ εκπνηηζκέλσλ ή επελδπκέλσλ
46.42.11.32 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ απφ πιαζηηθφ
46.42.11.33 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ
46.42.11.34 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ηκαηηζκνχ γηα ηελ αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ
46.42.11.35 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα γάληηα) απφ πιαζηηθφ
46.42.11.36 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ γνπλφδεξκα (εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιηνχ)
46.42.11.37 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ δέξκα ή ζχλζεζε δέξκαηνο
46.42.11.38 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, απφ ραξηνπνιηφ, ραξηί, ραξηνβάκβαθα ή ξνιά ηλψλ θπηηαξίλεο
46.42.11.39 Υνλδξηθφ εκπφξην δσλψλ απφ δέξκα ή απφ άιιε χιε
46.42.11.40 Υνλδξηθφ εκπφξην εκηέηνηκσλ γνπλαξηθψλ
46.42.11.41 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο, θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιήο, απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθέο χιεο
46.42.11.42 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπέισλ γεληθά
46.42.11.43 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιηνχ, θνξκψλ θαη κεξψλ ηνπο, θηιέδσλ καιιηψλ
46.42.11.44 Υνλδξηθφ εκπφξην θνιάλ, θαιζφλ, καθξηψλ θαη θνληψλ θαιηζψλ θαη άιισλ εηδψλ θαιηζνπνηίαο, πιεθηψλ ή θξνζέ
46.42.11.45 Υνλδξηθφ εκπφξην θνληνκάληθσλ θαλειαθηψλ
46.42.11.46 Υνλδξηθφ εκπφξην θξαλψλ γηα κνηνζηθιέηεο θαη πνδήιαηα
46.42.11.47 Υνλδξηθφ εκπφξην καληηιηψλ, ζαιηψλ, γξαβαηψλ, γαληηψλ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, κεξψλ ελδπκάησλ ή εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, απφ πθαληηθέο χιεο
46.42.11.48 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- γαληηψλ πξνζηαζίαο εξγαηψλ
46.42.11.49 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- γπλαηθείσλ θαιηζψλ απφ θάζε χιε
46.42.11.50 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- έηνηκσλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ελδπκάησλ
46.42.11.51 Υνλδξηθφ εκπφξην λπθηθψλ θαη βαπηηζηηθψλ ελδπκάησλ
46.42.11.52 Υνλδξηθφ εκπφξην νκπξειψλ
46.42.11.53 Υνλδξηθφ εκπφξην νκπξειψλ, κπαζηνπληψλ, ξάβδσλ-θαζηζκάησλ
46.42.11.54 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαζηηθψλ ελδπκάησλ, φπσο δπηψλ
46.42.11.55 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ γνπλψλ θαη εηδψλ απφ ηερλεηή γνχλα
46.42.11.56 Υνλδξηθφ εκπφξην θαλειψλ δέξζετ, πνπιφβεξ, δαθεηψλ, γηιέθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ
46.42.11.57 Υνλδξηθφ εκπφξην ράξηηλσλ εηδψλ έλδπζεο λνζνθνκείσλ κηαο ρξήζεσο (θαπέισλ, κπινπδψλ θαη ζρεηηθψλ εηδψλ)
46.42.11.58 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνλδξάδσλ (απνθνκκάησλ) γνπλαξηθψλ

46.42.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ
46.42.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ
46.42.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ, γηα ζπνξ
46.42.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ, εθηφο απφ κπφηεο ηνπ παηηλάδ
46.42.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ππνδεκαηνπνηίαο
46.42.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ππνδεκάησλ
46.42.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ππνδεκάησλ, δηάθνξσλ εηδηθψλ ππνδεκάησλ θαη άιισλ ππνδεκάησλ π.δ.θ.α.
46.42.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ
46.42.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ δέξκα
46.42.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ πθαληηθά πιηθά, εθηφο ησλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ
46.42.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλα πξνζηαηεπηηθά κεηαιιηθά ςίδηα
46.42.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνδεκάησλ πξνπφλεζεο θαη παξφκνησλ ππνδεκάησλ κε ειαζηηθέο ή πιαζηηθέο ζφιεο θαη κε πθαζκάηηλα επάλσ κέξε

46.43 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
46.43.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ

46.43.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, εθηφο ξαδηνθσληθψλ, ηειενπηηθψλ θαη θσηνγξαθηθψλ εηδψλ
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46.43.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ
46.43.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θνχξλσλ, θνπδηλψλ, πιαθψλ (καηηψλ) καγεηξέκαηνο, θακηλέησλ, ζραξψλ καγεηξέκαηνο, ςεζηηέξσλ
46.43.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αλεκηζηήξσλ θαη απνξξνθεηήξσλ εμαγσγήο ή αλαθχθισζεο ηνπ αέξα, νηθηαθνχ ηχπνπ
46.43.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο θαη ζεξκαληήξσλ εκβάπηηζεο
46.43.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζεξκαληηθψλ αληηζηάζεσλ
46.43.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ θνπβεξηψλ
46.43.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ μπξηζηηθψλ κεραλψλ
46.43.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπλαγεξκψλ δηάξξεμεο ή θσηηάο, αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο
46.43.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζέξκαλζεο θιεηζηψλ ρψξσλ θαη εδάθνπο
46.43.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ θνκκσηηθήο ή ζηεγλσηήξσλ ρεξηψλ, ειεθηξηθψλ ζίδεξσλ
46.43.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνκεραληθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
46.43.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ νηθηαθνχ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεθηξηθψλ κεξψλ νηθηαθψλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.
46.43.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
46.43.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ νηθηαθψλ πιπληεξίσλ πηάησλ
46.43.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
46.43.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ην ζηδέξσκα, ην πξεζάξηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξεζψλ αζθαιείαο
46.43.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην μπξηζηηθψλ θαη θνπξεπηηθψλ κεραλψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
46.43.11.18 Υνλδξηθφ εκπφξην πιπληεξίσλ πηάησλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
46.43.11.19 Υνλδξηθφ εκπφξην πιπληεξίσλ ξνχρσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ ξνχρσλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
46.43.11.20 Υνλδξηθφ εκπφξην θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ
46.43.11.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ςπγείσλ θαη θαηαςπθηψλ, νηθηαθνχ ηχπνπ

46.43.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ξαδηνθσληθνχ θαη ηειενπηηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη εμνπιηζκνχ βίληεν θαη DVD
46.43.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ δεθηψλ ξαδηφθσλνπ ή ηειεφξαζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.43.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην δεθηψλ ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο
46.43.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ (θεξαηψλ, αλαθιαζηήξσλ)
46.43.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ εληζρπηψλ αθνπζηηθήο ζπρλφηεηαο, ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ελίζρπζεο ήρνπ
46.43.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ ελζχξκαηε ηειεθσλία ή ηελ ελζχξκαηε ηειεγξαθία
46.43.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξαηψλ θαη αλαθιαζηήξσλ θάζε είδνπο θαη κεξψλ ηνπο, κεξψλ ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ θαη πνκπψλ, κεξψλ εμνπιηζκνχ ξαληάξ, φρη γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
46.43.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην καγλεηφθσλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο ήρνπ
46.43.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην κεγάθσλσλ, αθνπζηηθψλ θεθαιήο, αθνπζηηθψλ θαη ζπλδπαζκψλ κηθξφθσλσλ θαη αθνπζηηθψλ
46.43.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ εμνπιηζκνχ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο
46.43.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- δεθηψλ ηειεφξαζεο, ξαδηφθσλνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.43.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κηθξφθσλσλ θαη ππνζηεξηγκάησλ ηνπο
46.43.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο εηθφλαο
46.43.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ δνξπθνξηθψλ ιήςεσλ
46.43.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ πεξηζηξνθήο δίζθσλ, πηθάπ, θαζεηφθσλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ αλαπαξαγσγήο ήρνπ
46.43.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ηειενπηηθψλ δεθηψλ
46.43.12.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ηειενπηηθψλ κεραλψλ ιήςεο

46.43.13 Υνλδξηθφ εκπφξην δίζθσλ γξακκνθψλνπ, θαζεηψλ θαη καγλεηνηαηληψλ, ζχκππθλσλ δίζθσλ (CD) θαη δίζθσλ DVD (εθηφο θελψλ θαζεηψλ)
46.43.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην δίζθσλ, νπηηθψλ δίζθσλ θαη θαζεηψλ δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ
46.43.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εγγεγξακκέλσλ κνπζηθψλ δίζθσλ, νπηηθψλ δίζθσλ (CDs, DVDs θιπ) θαη θαζεηψλ
46.43.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην καγλεηηθψλ ηαηληψλ εγγξαθήο ήρνπ
46.43.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην καγλεηηθψλ ηαηληψλ κε πεξηερφκελν ήρν θαη εηθφλα
46.43.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κε εγγεγξακκέλσλ κνπζηθψλ δίζθσλ, νπηηθψλ δίζθσλ (CDs, DVDs θιπ) θαη θαζεηψλ

46.43.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ θαη νπηηθψλ εηδψλ
46.43.14.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαγλσζηψλ κηθξνθίικ, κηθξνθσηνδειηίσλ ή άιισλ κηθξνθνξκψλ
46.43.14.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αληηθεηκεληθψλ θαθψλ γηα θσηνγξαθηθέο κεραλέο, κεραλέο πξνβνιήο ή θσηνγξαθηθέο ζπζθεπέο κεγέζπλζεο ή ζκίθξπλζεο
46.43.14.03 Υνλδξηθφ εκπφξην επαηζζεηνπνηεκέλσλ γαιαθησκάησλ γηα θσηνγξαθηθή ρξήζε, ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ γηα θσηνγξαθηθή ρξήζε π.δ.θ.α.
46.43.14.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θηαιηψλ, κνλνθηαιηψλ θαη άιισλ νπηηθψλ ηειεζθνπίσλ, άιισλ αζηξνλνκηθψλ νξγάλσλ, νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ
46.43.14.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεκαηνγξαθηθψλ κεραλψλ ιήςεο
46.43.14.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεκαηνγξαθηθψλ κεραλψλ πξνβνιήο, επηδηαζθνπίσλ, άιισλ πξνβνιέσλ εηθφλσλ
46.43.14.07 Υνλδξηθφ εκπφξην καηνγπαιηψλ κε θαηεξγαζκέλσλ νπηηθψο, κεξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ γπαιηψλ
46.43.14.08 Υνλδξηθφ εκπφξην καηνγπαιηψλ, καηνγπαιηψλ ειίνπ θαη πξνθχιαμεο θαη παξφκνησλ εηδψλ, δηνξζσηηθψλ, πξνζηαηεπηηθψλ ή άιισλ
46.43.14.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ άιισλ νπηηθψλ νξγάλσλ
46.43.14.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ
46.43.14.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ καηνγπαιηψλ, καηνγπαιηψλ ειίνπ θαη πξνθχιαμεο ή παξφκνησλ εηδψλ
46.43.14.12 Υνλδξηθφ εκπφξην νπηηθψλ ηλψλ, θχιισλ, πιαθψλ απφ πνισηηθφ πιηθφ, θαθψλ, θίιηξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.43.14.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ καηνγπαιηψλ, καηνγπαιηψλ ειίνπ θαη πξνθχιαμεο ή παξφκνησλ εηδψλ
46.43.14.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ κε πγξνχο θξπζηάιινπο, ιέηδεξ εθηφο ησλ δηφδσλ ιέηδεξ
46.43.14.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθψλ επαθήο, θαθψλ καηνγπαιηψλ απφ γπαιί, θαθψλ καηνγπαιηψλ απφ άιια πιηθά
46.43.14.16 Υνλδξηθφ εκπφξην θιαο, θσηνγξαθηθψλ ζπζθεπψλ κεγέζπλζεο, ζπζθεπψλ γηα θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα, λεγθαηνζθνπίσλ, νζνλψλ πξνβνιήο
46.43.14.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ εηδψλ
46.43.14.18 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ ιπρληψλ θιαο, "θχβσλ" θιαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.43.14.19 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ

46.43.14.20 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία εθηππσηηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ, θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ γηα εγγξαθή εγγξάθσλ ζε κηθξνθίικ, κηθξνθσηνδειηία θαη παξφκνηα είδε
46.43.14.21 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ θαη θηικ, θηικ ζηηγκηαίαο εθηχπσζεο, επαηζζεηνπνηεκέλσλ, κε εθηεζεηκέλσλ, θσηνγξαθηθνχ ραξηηνχ

46.44 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ
46.44.1 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πνξζειάλεο θαη γπαιηθψλ θαη πιηθψλ θαζαξηζκνχ

46.44.11 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηθψλ, εηδψλ πνξζειάλεο θαη αγγεηνπιαζηηθήο
46.44.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ
46.44.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κε θαηαζθεπαζηηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.
46.44.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ εηδψλ εκθηάισζεο πγξψλ ηξνθίκσλ
46.44.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ εηδψλ, επηηξαπέδησλ ή καγεηξηθψλ, θαιισπηζκνχ, γξαθείνπ, εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο θαη παξφκνησλ
46.44.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ, πνξζειάληλσλ ή θεξακηθψλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
46.44.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ απφ γπαιί π.δ.θ.α.
46.44.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ απφ γπαιί, θξχζηαιιν θαη πνξζειάλε
46.44.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
46.44.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ελπδξείσλ ςαξηψλ
46.44.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ (εθηφο απφ πνξζειάλε)
46.44.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πνξζειάλε
46.44.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κπνπθαιηψλ, ακπνπιψλ, πιαηχζηνκσλ δνρείσλ, θηαιηδίσλ θαη άιισλ δνρείσλ, απφ γπαιί
46.44.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην πήιηλσλ αγγείσλ γεληθά ρσξίο δηαθφζκεζε
46.44.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην πήιηλσλ ή ηζηκεληέλησλ γιαζηξψλ θαη δαξληηληέξσλ
46.44.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην πνηεξηψλ απφ γπαιί, εθηφο απφ παινθεξακηθά πιηθά

46.44.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πιηθψλ θαζαξηζκνχ
46.44.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξππαληηθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ έθπιπζεο, φρη γηα απηνθίλεηα
46.44.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην βαθψλ ππνδεκάησλ
46.44.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ, εθηφο απφ ζαπνχλη
46.44.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα αξσκαηηζκφ ή απφζκεζε ρψξσλ
46.44.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ έθπιπζεο απηνθηλήησλ
46.44.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιηψλ θαη ζθνλψλ θαζαξηζκνχ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ θαζαξηζκνχ
46.44.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαπνπληνχ
46.44.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζαπνχλη, φρη γηα πξνζσπηθή πγηεηλή
46.44.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηιβσηηθψλ νπζηψλ θαη θξεκψλ, γηα απηνθίλεηα
46.44.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηηιβσηηθψλ νπζηψλ θαη θξεκψλ, γηα ππνδήκαηα, έπηπια, δάπεδα, ακαμψκαηα, γπαιί ή κέηαιιν
46.44.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ θεξηψλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ θεξηψλ

46.45 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ
46.45.1 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ

46.45.10 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θαιιπληηθψλ
46.45.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην απνζηεηξσηηθψλ δηαιπκάησλ θαθψλ επαθήο
46.45.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θνινληψλ
46.45.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ινζηφλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηα καιιηά π.δ.θ.α.

46.45.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην μπξηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, απνζκεηηθψλ θαη αληηηδξσηηθψλ γηα ην ζψκα, παξαζθεπαζκάησλ γηα ην ινπηξφ, άιισλ αξσκάησλ θαιιπληηθψλ ή παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ π.δ.θ.α.
46.45.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα καθηγηάδ ρεηιηψλ θαη καηηψλ
46.45.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ
46.45.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο ή ησλ δνληηψλ, [ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηεξεσηηθνί πνιηνί θαη ζθφλεο γηα ηελ νδνληνζηνηρία]
46.45.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ νκνξθηάο, καθηγηάδ, θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληηειηαθά) π.δ.θ.α.
46.45.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζακπνπάλ, ιαθ καιιηψλ, παξαζθεπαζκάησλ γηα κφληκν θαηζάξσκα ή ίζησκα καιιηψλ
46.45.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαπνπληνχ γηα πξνζσπηθή πγηεηλή
46.45.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζαπνχλη, γηα πξνζσπηθή πγηεηλή
46.45.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαιιπληηθά ή γηα θαιισπηζκφ

46.46 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
46.46.1 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ

46.46.11 Υνλδξηθφ εκπφξην βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ
46.46.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αδέλσλ θαη άιισλ νξγάλσλ, εθρπιηζκάησλ ηνπο θαη άιισλ αλζξψπηλσλ ή δσηθψλ νπζηψλ π.δ.θ.α.
46.46.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αληηβηνηηθψλ
46.46.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αληηνξψλ θαη εκβνιίσλ
46.46.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην βαηψλ απφ πθαληηθά πιηθά θαη εηδψλ απ' απηέο, γηα θαξκαθεπηηθή ρξήζε
46.46.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην γιπθνδηηψλ, ζαθράξσλ, θπηηθψλ αιθαινεηδψλ, ησλ αιάησλ, ησλ αηζέξσλ, ησλ εζηέξσλ θαη άιισλ παξαγψγσλ ηνπο
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46.46.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη άιισλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
46.46.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ

46.46.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ιπζίλεο, γινπηακηληθνχ νμένο θαη ησλ αιάησλ ηνπο, αιάησλ θαη πδξνμείδησλ ηνπ ηεηξαδηθνχ ακκψληνπ, θσζθνξνακηλνιηπηδίσλ, ακηδίσλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο θαζψο θαη ησλ αιάησλ ηνπο
46.46.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην νξκνλψλ, παξαγψγσλ ηνπο, άιισλ ζηεξνεηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο νξκφλεο
46.46.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
46.46.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνβηηακηλψλ, βηηακηλψλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο
46.46.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπγθνιιεηηθψλ επηδέζκσλ, ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ θαη παξφκνησλ πιηθψλ
46.46.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην πγεηνλνκηθψλ ή λνζνθνκεηαθψλ εηδψλ, απφ ραξηνπνιηφ, ραξηί, ραξηνβάκβαθα ή ξνιά ηλψλ θπηηαξίλεο
46.46.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ αθεςεκάησλ βνηάλσλ
46.46.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ αιθαινεηδή ή παξάγσγά ηνπο, αιιά φρη νξκφλεο ή αληηβηνηηθά
46.46.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ νξκφλεο, αιιά φρη αληηβηνηηθά
46.46.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ πεληθηιίλεο ή άιια αληηβηνηηθά
46.46.11.18 Υνλδξηθφ εκπφξην ράξηηλσλ εηδψλ λνζνθνκείσλ κηαο ρξήζεσο, εθηφο απφ είδε έλδπζεο
46.46.11.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ αληηζπιιεπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ κε βάζε νξκφλεο ή ζπεξκαηνθηφλα
46.46.11.20 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξκάθσλ εηδηθά θηεληαηξηθήο ρξήζεο

46.46.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεηξνπξγηθψλ, ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ
46.46.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο
46.46.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο, βεκαηνδνηψλ, κεξψλ ηνπο, κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πξνζέζεσλ (ηερλεηψλ κειψλ) θαη νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ
46.46.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νδνληηαηξηθή
46.46.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ
46.46.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ, αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ
46.46.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ επεκβαηηθήο θαξδηνινγίαο
46.46.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζήιαζηξα) απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
46.46.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην επηδεζκηθνχ πιηθνχ
46.46.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή, θαζηζκάησλ θνκκσηεξίσλ θαη παξφκνησλ θαζηζκάησλ θαη κεξψλ ηνπο
46.46.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαζηεξηαθψλ εηδψλ, εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ απφ γπαιί
46.46.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνδηαγλσζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ αθηίλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή
46.46.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ
46.46.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ηαηξηθψλ ζεξκφκεηξσλ
46.46.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ηαηξηθψλ, ρεηξνπξγηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ απνζηεηξσηήξσλ
46.46.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ θνκκσηεξίνπ
46.46.12.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα
46.46.12.17 Υνλδξηθφ εκπφξην κηθξνβηνινγηθψλ αληηδξαζηεξίσλ
46.46.12.18 Υνλδξηθφ εκπφξην νξζνπεδηθψλ εηδψλ απφ χθαζκα, ειαζηηθφ λήκα ή ιάζηηρν θαη ζπλαθείο χιεο
46.46.12.19 Υνλδξηθφ εκπφξην νξζνπεδηθψλ εηδψλ, θειεπηδέζκσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.46.12.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπξίγγσλ, βεινλψλ, θαζεηήξσλ, ζσιελίζθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, νθζαικηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.
46.46.12.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ αξζξψζεσλ, νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ, ηερλεηψλ δνληηψλ, νδνληηθψλ εμαξηεκάησλ, ηερλεηψλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.δ.θ.α.
46.46.12.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ κνζρεπκάησλ
46.46.12.23 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ λεθξνχ κηαο ρξήζεσο, θαζεηήξσλ, γαδψλ θιπ
46.46.12.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεηξνπξγηθψλ θαη ηαηξηθψλ γεληθά κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.47 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθψλ
46.47.1 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ, ραιηψλ θαη θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ

46.47.11 Υνλδξηθφ εκπφξην νηθηαθψλ επίπισλ
46.47.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θαζηζκάησλ π.δ.θ.α.
46.47.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ θαζξεπηψλ
46.47.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ απφ πιαζηηθέο χιεο θαη επίπισλ απφ άιια πιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαιακηνχ, ηεο ιπγαξηάο, ηνπ κπακπνχ ή παξφκνησλ πιηθψλ
46.47.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ θνπδίλαο
46.47.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, φρη γηα γξαθεία
46.47.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε μχιηλν ζθειεηφ, φρη γηα γξαθεία
46.47.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θξεβαηηψλ θαη ζνκηέδσλ
46.47.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιισλ νηθηαθψλ επίπισλ
46.47.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαζηζκάησλ
46.47.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- επίπισλ θαη κηθξνεπίπισλ
46.47.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ γεληθά
46.47.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ π.δ.θ.α.
46.47.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ π.δ.θ.α.
46.47.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θξεβαηνθάκαξα, ζηελ ηξαπεδαξία θαη ζην θαζηζηηθφ
46.47.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην πιεθηψλ επίπισλ
46.47.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ
46.47.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξσκάησλ
46.47.11.18 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξσκάησλ κε κεηαιιηθφ εμνπιηζκφ (ζηξσκαηέμ)

46.47.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ
46.47.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
46.47.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ κεξψλ γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλψλ ζεκάησλ, πηλαθίδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.47.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ ηξαπεδηνχ, γξαθείνπ, θνκνδίλνπ ή ιπρλνζηαηψλ
46.47.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ιακπηήξσλ εθθέλσζεο, ιακπηήξσλ ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ αθηίλσλ, ιακπηήξσλ ηφμνπ
46.47.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο, φρη γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
46.47.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
46.47.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαζηηθψλ κεξψλ π.δ.θ.α. γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη παξφκνηα είδε απφ πιαζηηθέο χιεο
46.47.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπέιαησλ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ νξνθήο ή ηνίρνπ
46.47.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνβνιέσλ θαη ζπνη
46.47.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε μεξέο ζηήιεο, ζπζζσξεπηέο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθέο ζπζθεπέο
46.47.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηεηλψλ πηλαθίδσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.47.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα
46.47.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ ζθελήο, θσηηζηηθψλ δξφκνπ, άιισλ θσηηζηηθψλ

46.47.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη θηιηκηψλ
46.47.13.01 Δμαγσγή εγρψξησλ πθαληψλ ζηξσζηδηψλ δαπέδνπ
46.47.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ [ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαιχκκαηα απφ πίιεκα (ηζφρα)]
46.47.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εγρψξησλ πθαληψλ ζηξσζηδηψλ δαπέδνπ
46.47.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηλνηαπήησλ
46.47.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, ζπζαλσηψλ
46.47.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, κε θφκπνπο
46.47.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, πθαληψλ

46.48 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ
46.48.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ

46.48.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ
46.48.10.01 Δμαγσγή ζθεπψλ απφ άξγπξν
46.48.10.02 Δμαγσγή ρξπζψλ θαη αξγπξψλ θνζκεκάησλ
46.48.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια, εηδψλ απφ θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιχηηκνπο ή εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο
46.48.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεξψλ ξνινγηψλ
46.48.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλφκεηξσλ
46.48.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, θαηεξγαζκέλσλ ζθνλψλ θπζηθψλ ή ζπλζεηηθψλ πνιχηηκσλ ή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ
46.48.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηψλ ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη ρεξηνχ, κεξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ γπαιηψλ
46.48.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξψλ ηνπο, εηδψλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξψλ ηνπο
46.48.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ξνινγηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ρεξηνχ, μππλεηεξηψλ θαη ξνινγηψλ ηνίρνπ, άιισλ ξνινγηψλ

46.48.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιιηεξγεκέλσλ καξγαξηηαξηψλ, πνιχηηκσλ ή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεηηθψλ ή αλαζρεκαηηζκέλσλ ιίζσλ, θαηεξγαζκέλσλ αιιά φρη δεκέλσλ ζε θνζκήκαηα
46.48.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπξαθηψλ, ζεθψλ ξνινγηψλ θαη αιπζίδσλ ξνινγηψλ θαη κεξψλ ηνπο
46.48.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- ξνινγηψλ
46.48.10.13 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραληζκψλ ξνινγηψλ
46.48.10.14 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη θνζκεκάησλ απφ πνιχηηκνπο ιίζνπο
46.48.10.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο, κε ζήθε απφ πνιχηηκν κέηαιιν ή επηκεηαιισκέλε κε πνιχηηκν κέηαιιν
46.48.10.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθεπψλ επηκεηαιισκέλσλ κε ρξπζφ ή άξγπξν
46.48.10.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο, κέηξεζεο ηεο ψξαο, παξθφκεηξσλ, ρξνλνδηαθνπηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ

46.49 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
46.49.1 Υνλδξηθφ εκπφξην καραηξνπίξνπλσλ θαη κεηαιιηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο, εηδψλ απφ θειιφ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

46.49.11 Υνλδξηθφ εκπφξην καραηξνπίξνπλσλ θαη κεηαιιηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
46.49.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θνπηηθψλ εηδψλ, εηδψλ θαη ζπλφισλ εηδψλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ
46.49.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ, καγεηξηθψλ ή νηθηαθψλ ζθεπψλ απφ ζίδεξν, ράιπβα, ραιθφ ή αινπκίλην θαη κεξψλ ηνπο

46.49.11.03

Υνλδξηθφ εκπφξην θνπηαιηψλ, πηξνπληψλ, θνπηαιψλ, ηξππεηψλ θνπηαιψλ, ζπαηνπιψλ γηα γιπθά, καραηξηψλ γηα ςάξηα θαη γηα βνχηπξν, ιαβίδσλ γηα ηε δάραξε θαη παξφκνησλ καγεηξηθψλ ή επηηξαπέδησλ 
ζθεπψλ

46.49.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ, θαη ιεπίδσλ ηνπο
46.49.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην μπξαθηψλ θαη ιεπίδσλ μπξαθηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθαηέξγαζησλ κεηαιιηθψλ ηαηληψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ μπξαθηψλ)

46.49.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο, εηδψλ απφ θειιφ, εηδψλ βαξεινπνηίαο θαη άιισλ εηδψλ απφ μχιν
46.49.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ μχιηλσλ θηβσηίσλ θαη κεξψλ ηνπο
46.49.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ πιεθηψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
46.49.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εθθιεζηαζηηθψλ εηθφλσλ απφ μχιν (φρη δσγξαθηζηψλ)
46.49.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ, απφ μπιεία
46.49.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιείσλ, ζηειερψλ εξγαιείσλ, ιαβψλ εξγαιείσλ, απφ μπιεία
46.49.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θνθηληψλ θαη ςαζψλ
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46.49.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην θχβσλ, πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, πιαθηδίσλ θάζε ζρήκαηνο, ζπκπαγψλ θπιίλδξσλ, απφ ζπζζσκαησκέλν θειιφ
46.49.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ απφ άρπξν, ζπάξην ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο, εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ςάζηλσλ εηδψλ
46.49.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ βαξειηψλ
46.49.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ θνξληδψλ γηα πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο, θαζξεπηψλ ή παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ θαη άιισλ εηδψλ απφ μπιεία
46.49.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ζθαιψλ
46.49.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο δηαθφζκεζεο επίπισλ, ζεθψλ γηα θνζκήκαηα ή καραηξνπίξνπλα, αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ, απφ μπιεία
46.49.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θειινχ θαη εηδψλ απφ θπζηθφ θειιφ
46.49.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ςάζηλσλ εηδψλ γεληθά

46.49.19 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α.
46.49.19.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.49.19.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.49.19.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, γηα αέξηα θαχζηκα ή γηα αέξηα θαη γηα άιια θαχζηκα, γηα πγξά θαχζηκα ή γηα ζηεξεά θαχζηκα
46.49.19.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο νηθηαθήο ρξήζεο
46.49.19.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αηνκηθψλ θαη νηθηαθψλ κεραλεκάησλ δχγηζεο θαη ζπζθεπψλ δχγηζεο
46.49.19.06 Υνλδξηθφ εκπφξην γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
46.49.19.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ πιαζηηθψλ εηδψλ λνηθνθπξηνχ
46.49.19.08 Υνλδξηθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.49.19.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ
46.49.19.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ζεξκαληήξσλ αέξα ή δηαλεκεηψλ ζεξκνχ αέξα π.δ.θ.α. απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξηθψλ
46.49.19.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο, κε ειεθηξηθψλ
46.49.19.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπξηηλφβεξγσλ (μχιηλσλ, κεηαιιηθψλ, πιαζηηθψλ θιπ)
46.49.19.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπηηψλ, ζεθψλ, θηβσηίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, νηθηαθήο ρξήζεο
46.49.19.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ζεξκαζηξψλ, θνπδηλψλ, ζπζθεπψλ γηα ην δέζηακα θαγεηψλ θαη παξφκνησλ κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
46.49.19.15 Υνλδξηθφ εκπφξην κε ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
46.49.19.16 Υνλδξηθφ εκπφξην νηθηαθψλ ζπζθεπψλ γηα καγείξεκα θαη δέζηακα θαγεηψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα ή απφ ραιθφ, κε ειεθηξηθψλ
46.49.19.17 Υνλδξηθφ εκπφξην νκπξειψλ ήιηνπ θαη νκπξειψλ θήπνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.49.19.18 Υνλδξηθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ, απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο (εθηφο ηνπ αηζπιέληνπ), γηα νηθηαθή ρξήζε
46.49.19.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ, απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ, γηα νηθηαθή ρξήζε
46.49.19.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθαιψλ απφ ζίδεξν ή αινπκίλην
46.49.19.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ πγξαέξηνπ νηθηαθήο ρξήζεο (θνπδηλψλ - πιπληεξίσλ - ςπγείσλ θιπ)
46.49.19.22 Υνλδξηθφ εκπφξην πγξψλ ραξηνκάληηισλ
46.49.19.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ πγείαο, ραξηνκάληηισλ, καληηιηψλ θαη πεηζεηψλ θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ, απφ ραξηί

46.49.2 Υνλδξηθφ εκπφξην βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη ραξηηθψλ εηδψλ
46.49.21 Υνλδξηθφ εκπφξην βηβιίσλ

46.49.21.01 Υνλδξηθφ εκπφξην βηβιίσλ, γεληθά
46.49.21.02 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσγξαθηθψλ αηιάλησλ θαη άιισλ βηβιίσλ κε ράξηεο ή δηαγξάκκαηα
46.49.21.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ βηβιίσλ, θπιιαδίσλ θάζε είδνπο θαη παξφκνηνπ έληππνπ πιηθνχ, ζε ρσξηζηά θχιια
46.49.21.04 Υνλδξηθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ βηβιίσλ, θπιιαδίσλ θάζε είδνπο θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.49.21.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεμηθψλ θαη εγθπθινπαηδεηψλ, θαζψο θαη ηεπρψλ ηνπο
46.49.21.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηψλ θαη πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ, εθηππσκέλσλ ζε άιιε κνξθή εθηφο απφ βηβιία, πδξφγεησλ ζθαηξψλ

46.49.22 Υνλδξηθφ εκπφξην πεξηνδηθψλ θαη εθεκεξίδσλ
46.49.22.01 Υνλδξηθφ εκπφξην (πξαθηνξείν) εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ
46.49.22.02 Υνλδξηθφ εκπφξην (πξαθηνξείν) θάζε θχζεσο εληχπσλ
46.49.22.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, γεληθά

46.49.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηθψλ εηδψλ
46.49.23.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιινπ έληππνπ πιηθνχ π.δ.θ.α.
46.49.23.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιινπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο, ηππσκέλνπ, αλάγιπθνπ ή δηάηξεηνπ

46.49.23.03

Υνλδξηθφ εκπφξην απνηππσηηθνχ ραξηηνχ (θαξκπφλ), απηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη άιισλ ραξηηψλ γηα αληηγξαθή ή κεηαθνξά θεηκέλσλ, κεκβξαλψλ πνιπγξάθσλ θαη πιαθψλ φθζεη απφ ραξηί, ραξηηνχ κε 
γφκα ή απηνθφιιεηνπ

46.49.23.04 Υνλδξηθφ εκπφξην βηβιίσλ κεηξψσλ, ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, θιαζέξ, εληχπσλ πξνο ζπκπιήξσζε θαη άιισλ εηδψλ γξαθηθήο χιεο, απφ ραξηί ή ραξηφλη
46.49.23.05 Υνλδξηθφ εκπφξην δίζθσλ, πηάησλ θάζε είδνπο θαη θιηηδαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ραξηί ή ραξηφλη
46.49.23.06 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ γξαθηθψλ ηερλψλ (κειαληψλ, ρξσκάησλ θιπ)
46.49.23.07 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ζρεδίαζεο θαη παξφκνησλ νξγάλσλ
46.49.23.08 Υνλδξηθφ εκπφξην εηθφλσλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ
46.49.23.09 Υνλδξηθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ ή εηθνλνγξαθεκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ θαξηψλ, εθηππσκέλσλ κε επρέο θιπ
46.49.23.10 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ γηα ληνζηέ θηλεηψλ θχιισλ ή ραξηνθπιάθσλ ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ, εηδψλ γξαθείνπ θαη ζπλδεηήξσλ ζπξξαθήο ζε πιαθέηεο, απφ βαζηθά κέηαιια
46.49.23.11 Υνλδξηθφ εκπφξην εηηθεηψλ απφ ραξηί ή ραξηφλη
46.49.23.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εθνδίσλ γξαθείνπ ή ζρνιηθψλ εθνδίσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.49.23.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θνιιψλ, γηα ην ζρνιείν θαη ην γξαθείν
46.49.23.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπηηψλ ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ, επηζηνινζεθψλ, θνπηηψλ αξρεηνζέηεζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία, θαηαζηήκαηα θιπ απφ ραξηί
46.49.23.15 Υνλδξηθφ εκπφξην κειάλεο γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη άιισλ κειαληψλ
46.49.23.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κειαληψλ, κε αλαγφκσζε θπζηγγίσλ (cartridges) εθηππσηψλ
46.49.23.17 Υνλδξηθφ εκπφξην κηθξνεμνπιηζκνχ γξαθείνπ απφ βαζηθά κέηαιια
46.49.23.18 Υνλδξηθφ εκπφξην κνιπβηψλ, θξαγηνληψλ, ιεπηψλ ξάβδσλ γξαθίηε γηα κνιχβηα, θξεηίδσλ (παζηέι), θάξβνπλσλ ζρεδίαζεο, θηκσιηψλ γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη θηκσιηψλ ξαπηηθήο
46.49.23.19 Υνλδξηθφ εκπφξην πελψλ γηα ζηληθή κειάλε, ζηπινγξάθσλ κειάλεο, άιισλ ζηπινγξάθσλ θαη άιισλ πελψλ

46.49.23.20 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθψλ θαη πηλάθσλ, ζθξαγίδσλ αλαγξαθήο εκεξνκεληψλ, ζθξάγηζεο ή αξίζκεζεο θαη παξφκνησλ ρξήζεσλ, κειαλνηαηληψλ γξαθνκεραλψλ ή παξφκνησλ ηαηληψλ, ηακπφλ κειάλεο
46.49.23.21 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαζηηθψλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο
46.49.23.22 Υνλδξηθφ εκπφξην πηπζζφκελσλ ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θαζψλ απφ κε θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη
46.49.23.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ απφ ραξηί
46.49.23.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηπινγξάθσλ κε ζθαηξίδην, ζηπινγξάθσλ θαη καξθαδφξσλ κε κχηε απφ πίιεκα (ηζφρα) ή άιιν πνξψδεο πιηθφ, κεραληθψλ ή θηλεηψλ κνιπβηψλ
46.49.23.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπιινγψλ εξγαιείσλ γξαθήο, θνλδπινθφξσλ θαη ζεθψλ κνιπβηψλ θαη παξφκνησλ ζεθψλ θαη κεξψλ ηνπο
46.49.23.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξαπεδηψλ θαη κεραλψλ ζρεδίαζεο θαη άιισλ νξγάλσλ ζρεδίαζεο, ράξαμεο ή δηελέξγεηαο καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ
46.49.23.27 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέισλ, επηζηνιηθψλ δειηαξίσλ, ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ, απφ ραξηί ή θνπηηψλ απφ ραξηφλη, πνπ πεξηέρνπλ γξαθηθή χιε
46.49.23.28 Υνλδξηθφ εκπφξην θαθέισλ, θνιιψλ αλαθνξάο, θάζε είδνπο γξαθηθήο χιεο
46.49.23.29 Υνλδξηθφ εκπφξην ραιθνκαληψλ, εθηππσκέλσλ εκεξνινγίσλ
46.49.23.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θαζψλ, απφ θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη
46.49.23.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηνθνπηψλ, καραηξηψλ γηα ην άλνηγκα γξακκάησλ, καραηξηψλ ζβεζηήξσλ, μπζηξψλ θιπ
46.49.23.32 Υνλδξηθφ εκπφξην ρξσκάησλ θαιιηηερλψλ, ζπνπδαζηψλ ή δσγξάθσλ επηγξαθψλ, ρξσκάησλ αιιαγήο ησλ απνρξψζεσλ, ρξσκάησλ αλαςπρήο θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.49.3 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ
46.49.31 Υνλδξηθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ

46.49.31.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
46.49.31.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
46.49.31.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, αξκνλίσλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ, αθνξληεφλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ, θπζαξκφληθσλ
46.49.31.04 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
46.49.31.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ θαη πλεπζηψλ δηαπαζψλ, κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά, ρνξδψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
46.49.31.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κνπζηθήο ζε έληππε κνξθή
46.49.31.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ, ν ήρνο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη ή πξέπεη λα εληζρχεηαη κε ειεθηξηθά κέζα
46.49.31.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ

46.49.32 Υνλδξηθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο
46.49.32.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ παηρληδηψλ π.δ.θ.α.

46.49.32.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ γηα ζθαηξηζηήξηα, εηδψλ γηα ινχλα παξθ, γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή γηα παηρλίδηα ζπλαλαζηξνθήο, άιισλ παηρληδηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε λνκηζκαηνδέθηε ή κε δηζθέηα
46.49.32.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ κνληειηζκνχ
46.49.32.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θνχθισλ θαη κεξψλ ηνπο, πνπ αλαπαξηζηνχλ κφλν αλζξψπηλεο ππάξμεηο
46.49.32.05 Υνλδξηθφ εκπφξην παηγληφραξησλ (ηξαπνπιψλ)
46.49.32.06 Υνλδξηθφ εκπφξην παηδηθψλ ηξέλσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, άιισλ κνληέισλ ή θαηαζθεπψλ ππφ θιίκαθα θαη θαηαζθεπαζηηθψλ παηρληδηψλ
46.49.32.07 Υνλδξηθφ εκπφξην παηρληδηψλ βίληεν, πνπ παίδνληαη κε ηειενπηηθφ δέθηε
46.49.32.08 Υνλδξηθφ εκπφξην παηρληδηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ δψα ή κε αλζξψπηλεο ππάξμεηο
46.49.32.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπλαξκνινγνχκελσλ παηρληδηψλ - ζπαδνθεθαιηψλ
46.49.32.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ηξνρνθφξσλ παηρληδηψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα επηβαίλνληαη απφ παηδηά, θαξνηζηψλ γηα θνχθιεο

46.49.33 Υνλδξηθφ εκπφξην αζιεηηθψλ εηδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνδειάησλ)
46.49.33.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αεξφζηαησλ, πεδαιηνπρνχκελσλ θαη άιισλ κε κεραλνθίλεησλ αεξνζθαθψλ
46.49.33.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αιεμίπησησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεδαιηνπρνχκελα αιεμίπησηα) θαη ζηξνθφπησησλ, θαζψο θαη εμαξηεκάησλ ηνπο
46.49.33.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα αζιεηηζκφ ή γηα ππαίζξηνπο αγψλεο, θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη δεμακελψλ θσπειαζίαο
46.49.33.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ, θσπήιαησλ βαξθψλ θαη θαλφ
46.49.33.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ δπηψλ
46.49.33.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αλεκφπηεξσλ θαη αησξφπιαλσλ
46.49.33.07 Υνλδξηθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ εηδψλ γηα πνδήιαηα
46.49.33.08 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ ζπλφισλ γηα κνηνζηθιέηεο
46.49.33.09 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γπκλαζηηθήο ή αζιεηηζκνχ
46.49.33.10 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ θπλεγηνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ φπισλ θπλεγηνχ) θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.49.33.11 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ππνβξχρηαο αιηείαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.49.33.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ γηα πξνψζεζε
46.49.33.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ηζηηνθφξσλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
46.49.33.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ηζηίσλ γηα ζθάθε, ηζηηνζαλίδεο ή ηζηηνθφξα νρήκαηα, άιισλ ζθελψλ θαη εηδψλ θαηαζθήλσζεο
46.49.33.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιακηψλ ςαξέκαηνο, άιισλ ζπλέξγσλ ςαξέκαηνο κε πεηνληά, εηδψλ θπλεγηνχ ή ςαξέκαηνο π.δ.θ.α.
46.49.33.16 Υνλδξηθφ εκπφξην καζηηγίσλ, καζηηγίσλ ηππαζίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.49.33.17 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα
46.49.33.18 Υνλδξηθφ εκπφξην κπαινληψλ
46.49.33.19 Υνλδξηθφ εκπφξην κπνηψλ ηνπ ζθη θαη ππνδεκάησλ ρηνλνπνξείαο
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46.49.33.20 Υνλδξηθφ εκπφξην λαπηηιηαθψλ εηδψλ, απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ εξαζηηερληθή λαπηηιία
46.49.33.21 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ ιέκβσλ, γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
46.49.33.22 Υνλδξηθφ εκπφξην παηρληδηψλ ζάιαζζαο θαη παξφκνησλ εηδψλ αλαςπρήο
46.49.33.23 Υνλδξηθφ εκπφξην πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα λαπηηθά αζιήκαηα
46.49.33.24 Υνλδξηθφ εκπφξην πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα
46.49.33.25 Υνλδξηθφ εκπφξην πνδειάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο
46.49.33.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθελψλ
46.49.33.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσζηβίσλ ρηηψλσλ θαη ζσζηβίσλ
46.49.33.28 Υνλδξηθφ εκπφξην ππλφζαθσλ
46.49.33.29 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπζθσηψλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
46.49.33.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ρηνλνπέδηισλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα ρηνλνπέδηια, παγνπέδηια θαη ηξνρνπέδηια, κεξψλ ηνπο

46.49.34 Υνλδξηθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαμηδηνχ
46.49.34.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ δέξκα ή ζπλζεηηθά δέξκαηα (ρσξίο ηα είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεραλήκαηα ή άιιεο κεραληθέο ζπζθεπέο)
46.49.34.02 Υνλδξηθφ εκπφξην απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θάζε πιηθφ
46.49.34.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο, απφ θάζε πιηθφ
46.49.34.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θνιάξσλ γηα γάηεο θαη ζθχινπο θαη ινπξηψλ
46.49.34.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπξηψλ θαη αιπζίδσλ ξνινγηψλ θάζε είδνπο θαη κεξψλ ηνπο
46.49.34.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηνθπιάθσλ απφ δέξκα ή απφ άιιε χιε

46.49.35 Υνλδξηθφ εκπφξην γξακκαηφζεκσλ θαη λνκηζκάησλ
46.49.35.01 Υνλδξηθφ εκπφξην λνκηζκάησλ θαη κεηαιιίσλ
46.49.35.02 Υνλδξηθφ εκπφξην παιαηψλ γξακκαηφζεκσλ
46.49.35.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπιινγψλ γξακκαηφζεκσλ θαη λνκηζκάησλ

46.49.36 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιιηηερληθψλ θαη αλακλεζηηθψλ (ζνπβελίξ) εηδψλ
46.49.36.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγαικαηίσλ, απφ βαζηθά κέηαιια
46.49.36.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αληηθψλ
46.49.36.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αξραηνηήησλ θαη γεληθά παιαηψλ αληηθεηκέλσλ ηέρλεο
46.49.36.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ηεξνγξαθηψλ, εηθφλσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.49.39 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α.
46.49.39.01 Δμαγσγή ςεπδνθνζκεκάησλ απφ θάζε χιε
46.49.39.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ βνπξηζψλ π.δ.θ.α.
46.49.39.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πνιπηειψλ κηθξναληηθεηκέλσλ, φρη απφ πνιχηηκα κέηαιια ή ιίζνπο
46.49.39.04 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαπηήξσλ ηζηγάξσλ θαη άιισλ αλαπηήξσλ, πηπψλ θαπλίζκαηνο θαη πηπψλ γηα πνχξα ή ηζηγάξα θαη κεξψλ ηνπο
46.49.39.05 Υνλδξηθφ εκπφξην απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ
46.49.39.06 Υνλδξηθφ εκπφξην βνπξηζαθηψλ ηνπαιέηαο γηα πξνζσπηθή ρξήζε, βνπξηζαθηψλ γηα θαιιπληηθά θαη νδνληφβνπξηζσλ
46.49.39.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαθνζκεηηθψλ θεξηψλ
46.49.39.08 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαθεκηζηηθψλ εηδψλ (κπξειφθ, κπινπδψλ, αλαπηήξσλ, ζηπιφ θιπ)
46.49.39.09 Υνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.
46.49.39.10 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ δηαθφζκεζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ
46.49.39.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ενξηαζηηθψλ, απνθξηάηηθσλ θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ εηδψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηαρπδαθηπινπξγηθά ηερλάζκαηα (ηξηθ) θαη ηα είδε-εθπιήμεηο
46.49.39.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θάδξσλ γηα θσηνγξαθίεο, πίλαθεο ή παξφκνηα είδε θαη θαζξέπηεο θαη άιισλ εηδψλ δηαθφζκεζεο, απφ βαζηθά κέηαιια
46.49.39.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξηψλ, θεξσκέλσλ θηηηιηψλ θσηηζκνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.49.39.14 Υνλδξηθφ εκπφξην καζνπξηψλ, θαξνπιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, δηεζεηηθνχ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη π.δ.θ.α.
46.49.39.15 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- ςεπδνθνζκεκάησλ
46.49.39.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ ζθξαγίδσλ, επηγξαθψλ, ζεκάησλ θιπ
46.49.39.17 Υνλδξηθφ εκπφξην λπθηθψλ θαη βαπηηζηηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α. (ιακπάδσλ, ζηέθαλσλ θιπ)
46.49.39.18 Υνλδξηθφ εκπφξην παηδηθψλ ακαμηψλ
46.49.39.19 Υνλδξηθφ εκπφξην παηδηθψλ θαξνηζηψλ θαη κεξψλ ηνπο
46.49.39.20 Υνλδξηθφ εκπφξην πεξνπθψλ θαη πνζηίο
46.49.39.21 Υνλδξηθφ εκπφξην πηλέισλ δσγξαθηθήο, γξαθήο
46.49.39.22 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ απφ αλζξψπηλεο ή δσηθέο ηξίρεο, παξφκνησλ πξντφλησλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθέο ίλεο
46.49.39.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαξψζξσλ
46.49.39.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ, γηα ηελ νηθηαθή θαζαξηφηεηα
46.49.39.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπίξησλ
46.49.39.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθξαγίδσλ απφ θανπηζνχθ
46.49.39.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ αλζέσλ, δηαθνζκεηηθψλ θπιισκάησλ θαη θξνχησλ θαη κεξψλ ηνπο
46.49.39.28 Υνλδξηθφ εκπφξην πγξνχ ή πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ γηα γέκηζκα αλαπηήξσλ
46.49.39.29 Υνλδξηθφ εκπφξην ρξηζηνπγελληάηηθσλ εηδψλ γεληθά
46.49.39.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ρηελψλ, ηζηκπηδηψλ καιιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, θνπξθεηψλ, ιαβίδσλ θαηζαξψκαηνο, ςεθαζηήξσλ αξσκάησλ θαη βάζεψλ ηνπο, πνκπφλ θαη ηακπφλ πνπδξαξίζκαηνο

46.5 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ
46.51 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ

46.51.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ
46.51.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ

46.51.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κνλάδσλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ π.δ.θ.α.
46.51.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαινγηθψλ ή πβξηδηθψλ κεραλψλ απηφκαηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
46.51.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην δηζθεηψλ, καγλεηηθψλ ηαηληψλ θαη άιισλ δίζθσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
46.51.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην καγλεηηθψλ ή νπηηθψλ αλαγλσζηψλ
46.51.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ
46.51.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κέζσλ επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
46.51.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλάδσλ εηζφδνπ ή εμφδνπ, πνπ πεξηέρνπλ ή φρη ζην ίδην πεξίβιεκα κνλάδεο κλήκεο
46.51.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλάδσλ κλήκεο
46.51.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
46.51.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξεηψλ ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, βάξνπο <= 10 kg, φπσο απηέο ησλ ηχπσλ "laptops", "notebooks" θαη "sub-notebooks"
46.51.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
46.51.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή ζπζηεκάησλ

46.52 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ
46.52.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ

46.52.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ
46.52.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην δεθηψλ ξαδηνηειεθσλίαο ή ξαδηνηειεγξαθίαο π.δ.θ.α.
46.52.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
46.52.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ιπρληψλ ηειεφξαζεο, θαζνδηθψλ αθηίλσλ, ιπρληψλ γηα ηειενπηηθέο κεραλέο ιήςεο, άιισλ ιπρληψλ κηθξνθπκάησλ θαη θαζνδηθψλ αθηίλσλ
46.52.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ ηειεθσληθψλ ή ηειεγξαθηθψλ ζπζθεπψλ
46.52.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ εθπνκπήο γηα ηε ξαδηνηειεθσλία, ξαδηνηειεγξαθία, ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε
46.52.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο
46.52.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ ξαληάξ, ξαδηνλαπζηπινΐαο θαη ξαδηνηειερεηξηζκνχ
46.52.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο
46.52.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ηειεθσληθψλ θέληξσλ, ζπκβαηηθψλ ηειεθψλσλ, ζπξνηειέθσλσλ θαη ινηπνχ ηειεθσληθνχ εμνπιηζκνχ

46.52.12 Υνλδξηθφ εκπφξην άιινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ
46.52.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θελψλ θαζεηψλ θαη δηζθεηψλ κνπζηθήο θαη βίληεν, καγλεηηθψλ θαη νπηηθψλ δίζθσλ

46.52.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άγξαθσλ δίζθσλ γξακκφθσλνπ, βηλχιηνπ θαη νπηηθψλ δίζθσλ
46.52.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- άγξαθσλ βηληενθαζεηψλ θαη θαζεηψλ καγλεηφθσλνπ θαη νπηηθψλ δίζθσλ
46.52.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ άγξαθσλ κέζσλ γηα ερνγξαθήζεηο ή παξφκνηεο εγγξαθέο άιισλ θαηλνκέλσλ (εθηφο απφ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο)

46.6 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ
46.61 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ

46.61.1 Υνλδξηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ
46.61.11 Υνλδξηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειθπζηήξσλ

46.61.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγξνηηθψλ ειθπζηήξσλ
46.61.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ γεσξγηθψλ κεραλψλ
46.61.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεηαρεηξηζκέλσλ αγξνηηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
46.61.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ακαμσκάησλ γηα γεσξγηθνχο θαη δαζηθνχο ειθπζηήξεο
46.61.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αξδεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
46.61.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αξκεθηηθψλ κεραλψλ
46.61.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην αξφηξσλ θαη δηζθνζβαξλψλ
46.61.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.
46.61.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο
46.61.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πηελνηξνθηθψλ ή κειηζζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.
46.61.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαζθνξπηζηψλ θνπξηάο θαη δηαλνκέσλ ιηπαζκάησλ
46.61.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ απφ ηχξθε
46.61.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, γηα αγξνηηθoχο θαη δαζηθνχο ειθπζηήξεο
46.61.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζεξηζηηθψλ θαη αισληζηηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.
46.61.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηθψλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία θαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ζπζθεπαζία αγαζψλ
46.61.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
46.61.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ ειθπζηήξσλ
46.61.11.18 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε γεσξγία
46.61.11.19 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ, πηελνηξνθηθψλ κεραλεκάησλ, επσαζηήξσλ θαη αλαζξεθηήξσλ πνπιεξηθψλ
46.61.11.20 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ ζπνξάο, θχηεπζεο θαη κεηαθχηεπζεο
46.61.11.21 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραληθψλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ, εθηφο απφ απηά ηεο ρεηξφο
46.61.11.22 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλψλ δεκαηηζκνχ άρπξνπ ή ρνξηνλνκήο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπιιεθηηθέο-ζπκπηεζηηθέο κεραλέο)
46.61.11.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο
46.61.11.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ζβαξλψλ (εθηφο απφ ηηο δηζθνζβάξλεο), αλακνριεπηήξσλ, θαιιηεξγεηηθψλ κεραλψλ, ζθαιηζηεξηψλ θαη ηζαπψλ
46.61.11.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ξάβδνη θνπήο γηα ζπλαξκνιφγεζε ειθπζηήξσλ) π.δ.θ.α.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

46.61.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ ζρεηηθψλ κε ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν
46.61.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαζθνξπηζηψλ θνπξηάο θαη δηαλνκέσλ ιηπαζκάησλ, γηα ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν
46.61.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ απφ ηχξθε, γηα ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν
46.61.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ειθπζηήξσλ νδεγνχκελσλ απφ πεδνχο, γηα ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν
46.61.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηελ θεπνπξηθή
46.61.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ π.δ.θ.α., ζηξσηήξσλ, γηα ρνξηνηάπεηεο ή αζιεηηθά γήπεδα
46.61.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ζβαξλψλ (εθηφο απφ ηηο δηζθνζβάξλεο), αλακνριεπηήξσλ, θαιιηεξγεηηθψλ κεραλψλ, ζθαιηζηεξηψλ θαη ηζαπψλ, γηα ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν
46.61.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα

46.62 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ
46.62.1 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ

46.62.11 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία μπιείαο
46.62.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία μχινπ, θειινχ, θφθαινπ, ζθιεξνχ ειαζηηθνχ, ζθιεξνχ πιαζηηθνχ ή παξφκνησλ ζθιεξψλ πιηθψλ

46.62.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιισλ
46.62.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα εμνκάιπλζε επηθαλεηψλ, γηα αθφληζκα, ηξφρηζκα, πιάληζκα, πξηφληζκα, θνπή ή άιιεο εξγαζίεο ηειεηψκαηνο ζε κέηαιια
46.62.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα θαηεξγαζία νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε αθαίξεζε χιεο, κε ιέηδεξ, κε ππέξερνπο θαη παξφκνηεο κεζφδνπο
46.62.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηε δηάηξεζε, ηε δηάλνημε νπψλ ή ην θξεδάξηζκα κεηάιισλ
46.62.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ π.δ.θ.α. γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιινπ, πεξηηεηεγκέλσλ κεηαιιηθψλ θαξβηδίσλ ή θεξακνκεηάιισλ, ρσξίο αθαίξεζε πιηθνχ
46.62.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιείσλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε θαη ζεξκνζπγθφιιεζε, κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ γηα επηθαλεηαθή βαθή θαη ζεξκφ ςεθαζκφ, φρη ρεηξφο
46.62.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιισλ εξγαιεηνκεραλψλ
46.62.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα εξγαιεηνκεραλέο θαηεξγαζίαο κεηάιινπ
46.62.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλνπξγείσλ, κεραλψλ ζηαζεξήο ζέζεο θαη κεραλψλ πνιιαπιψλ ζέζεσλ, γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιινπ
46.62.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλψλ γηα θάκςε, δίπισζε, ίζησκα ή επηπεδνπνίεζε κεηάιινπ
46.62.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλψλ θαη ζθπξηψλ γηα ζθπξειαζία ή αληζφπαρε ηχπσζε, πδξαπιηθψλ πξεζψλ θαη πξεζψλ γηα ηελ θαηεξγαζία κεηάιισλ
46.62.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ηφξλσλ γηα αθαίξεζε κεηάιινπ

46.62.19 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία άιισλ πιηθψλ
46.62.19.01 Υνλδξηθφ εκπφξην δηαθφξσλ εηδηθψλ πξνζαξηεκάησλ γηα εξγαιεηνκεραλέο
46.62.19.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία ιίζσλ, θεξακηθψλ, ζθπξνδέκαηνο ή παξφκνησλ νξπθηψλ πιηθψλ γηα ηελ ςπρξή θαηεξγαζία ηνπ γπαιηνχ
46.62.19.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιεηνθνξέσλ θαη απηναλνηγφκελσλ ζπξκαησηήξσλ

46.62.19.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνκεραληθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα (εθηφο απφ θιαδεπηηθέο ςαιίδεο θξαθηψλ, ςαιίδεο θνπήο ριννηάπεηα, κεραλέο θνπήο ησλ άθξσλ ηεο ριφεο)
46.63 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ

46.63.1 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ
46.63.10 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνξπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεραλεκάησλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ

46.63.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο
46.63.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο
46.63.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αλπςσηήξσλ θαη ηκάλησλ κεηαθνξάο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, γηα ππφγεηα ρξήζε
46.63.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ απνμεζηψλ δξφκσλ, ηζνπεδσηήξσλ θαη νκαιπληήξσλ
46.63.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ κεραληθψλ θηπαξηψλ, εθζθαθέσλ θαη πηπνθφξσλ θνξησηψλ
46.63.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ πηπνθφξσλ θνξησηψλ πξφζζηαο θφξησζεο
46.63.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ ζπκπηεζηψλ θαη νδνζηξσηήξσλ
46.63.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεπίδσλ γηα κπνπιληφδεο ή πιάγηεο κπνπιληφδεο
46.63.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ κεραλεκάησλ γεψηξεζεο ή δηάλνημεο θξεάησλ ή εθζθαθήο, κεξψλ γεξαλψλ
46.63.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλεκάησλ εμφξπμεο, γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη γηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ
46.63.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα δηαινγή, άιεζε, αλάκεημε θαη παξφκνηα επεμεξγαζία ρψκαηνο, ιίζσλ θαη άιισλ νξπθηψλ νπζηψλ θαη κεραλεκάησλ ζρεκαηηζκνχ κεηξψλ ρπηεξίσλ
46.63.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θνπήο άλζξαθα ή βξάρσλ θαη κεραλεκάησλ δηάλνημεο ζεξάγγσλ, άιισλ κεραλεκάησλ γεψηξεζεο θαη δηάλνημεο θξεάησλ
46.63.10.13 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ νδνπνηίαο θαη αλνηθνδνκήζεσο
46.63.10.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κπνπιληφδσλ θαη πιάγησλ κπνπιληφδσλ, απηνθηλνχκελσλ

46.64 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία, θαη ρνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ
46.64.1 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία, θαζψο θαη ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ

46.64.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ θισζηνυθαληνπξγηθή βηνκεραλία, θαζψο θαη ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ
46.64.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλψλ χθαλζεο θαη θιψζεο
46.64.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ κεραλεκάησλ γηα άιιε παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ έλδπζεο θαη γηα ηελ θαηεξγαζία δεξκάησλ
46.64.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα θαηεξγαζία πξνβηψλ ή δεξκάησλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή ππνδεκάησλ θαη άιισλ εηδψλ

46.64.10.04

Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ πιχζε, ηνλ θαζαξηζκφ, ην ζηχςηκν, ην ζηδέξσκα, ην πξεζάξηζκα, ηε βαθή, ηελ αλαπήληζε (μεηπιηγάδηαζκα) θαη παξφκνηεο εξγαζίεο πθαληνπξγηθνχ λήκαηνο θαη 
πθαζκάησλ, κεραλεκάησλ γηα θηλίξηζκα ηνπ πηιήκαηνο (ηζφραο)

46.64.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ ππνδεκαηνπνηίαο θαη εμαξηεκάησλ ηνπο

46.64.10.06

Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλψλ θιψζεο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, κεραλψλ δηπιψκαηνο ή ζηξηςίκαηνο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, κεραλψλ πεξηέιημεο ή αλαπήληζεο (μεηπιηγαδηάζκαηνο) 
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ

46.64.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην πιεθηνκεραλψλ
46.64.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πιεθηνκεραλψλ, ξαπηνκεραλψλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ, κεραλψλ θαηαζθεπήο ζπζάλσλ
46.64.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ νηθηαθνχ ηχπνπ
46.64.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ, εθηφο ησλ ξαπηνκεραλψλ γηα βηβιία θαη ησλ νηθηαθψλ ξαπηνκεραλψλ
46.64.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαληηθψλ κεραλψλ

46.65 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ
46.65.1 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ

46.65.10 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπισλ γξαθείνπ
46.65.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσξαθηζκέλσλ ή εληζρπκέλσλ ζεζαπξνθπιάθησλ, ρξεκαηνθηβψηησλ θαη πνξηψλ απφ βαζηθά κέηαιια
46.65.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, γηα γξαθεία
46.65.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε μχιηλν ζθειεηφ, γηα γξαθεία
46.65.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- επίπισλ θαη κηθξνεπίπισλ, γηα γξαθεία
46.65.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία
46.65.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ γηα θαηαζηήκαηα
46.65.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία
46.65.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πνξηψλ αζθαιείαο
46.65.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ρξεκαηνθηβψηησλ

46.66 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ
46.66.1 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείσλ

46.66.10 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείσλ
46.66.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ γξαθνκεραλψλ
46.66.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ γξαθείνπ
46.66.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αξηζκνκεραλψλ θαη ινγηζηηθψλ κεραλψλ, ηακηαθψλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ, πνπ θέξνπλ ππνινγηζηηθή δηάηαμε
46.66.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην απηφκαησλ γξαθνκεραλψλ θαη κεραλψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
46.66.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ offset, ηχπνπ γξαθείνπ, πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε θχιια ραξηηνχ
46.66.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ηακηαθψλ κεραλψλ
46.66.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ άιισλ κεραλψλ γξαθείνπ
46.66.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γξαθνκεραλψλ θαη αξηζκνκεραλψλ
46.66.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ
46.66.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ κε νπηηθφ ζχζηεκα ή κε επαθή θαη ζεξκναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ

46.69 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
46.69.1 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ

46.69.11 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, εθηφο απφ ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ηηο κνηνζηθιέηεο θαη ηα πνδήιαηα
46.69.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αεξνπιάλσλ θαη άιισλ αεξνζθαθψλ π.δ.θ.α.
46.69.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, πινίσλ εξγνζηάζησλ θαη άιισλ ζθαθψλ γηα ηελ θαηεξγαζία ή ηε ζπληήξεζε αιηεπηηθψλ πξντφλησλ
46.69.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιινπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.
46.69.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεξψλ αεξνζθαθψλ θαη δηαζηεκηθψλ νρεκάησλ
46.69.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πισηψλ θαηαζθεπψλ
46.69.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ κεραλψλ πινίσλ
46.69.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθηλνχκελσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ απηνθηλεηακαμψλ, ζθεπνθφξσλ (εθηφο ησλ νρεκάησλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο)
46.69.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην βπζνθφξσλ, πινίσλ-θάξσλ, ππξνζβεζηηθψλ πινίσλ, πισηψλ γεξαλψλ, άιισλ ζθαθψλ
46.69.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην δεμακελφπινησλ
46.69.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ειηθφπηεξσλ
46.69.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ειίθσλ πινίσλ θαη ησλ πηεξπγίσλ ηνπο
46.69.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην εκπνξεπκαηνθηβψηησλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα λα κεηαθέξνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα

46.69.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ ή ζεκαηνδφηεζεο, παινθαζαξηζηήξσλ, ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηάιπζε ηνπ πάγνπ θαη ηνπ αρλνχ γηα πινία, αεξνζθάθε θαη κεραλέο ηξαίλνπ
46.69.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ αεξνζθαθψλ θαη κεξψλ ηνπο
46.69.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ αληίδξαζεο (εθηφο ησλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ)
46.69.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνψζεζε, θηλεηήξσλ γηα ζηδεξνδξνκηθή έιμε
46.69.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θξνπαδηεξφπινησλ, πνξζκείσλ θαη παξφκνησλ ζθαθψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ
46.69.11.18 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. γηα πινία, αεξνζθάθε θαη κεραλέο ηξαίλνπ
46.69.11.19 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ θαη ειηθνζηξνβηινθηλεηήξσλ
46.69.11.20 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραληζκνχ θαζαίξεζεο αεξνζθάθνπο, αλαζρεηηθψλ νξγάλσλ ή παξφκνησλ κεραληζκψλ, ζπζθεπψλ εδάθνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πηήζε θαη κεξψλ ηνπο
46.69.11.21 Υνλδξηθφ εκπφξην λαπηηιηαθψλ εηδψλ, απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ζηελ επαγγεικαηηθή λαπηηιία
46.69.11.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ληηδεινειεθηξηθψλ κεραλψλ
46.69.11.23 Υνλδξηθφ εκπφξην μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ ιέκβσλ, φρη γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
46.69.11.24 Υνλδξηθφ εκπφξην πινίσλ - ςπγείσλ
46.69.11.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ γηα πινία θαη αεξνζθάθε (θαη γηα αζιεηηθέο ρξήζεηο)
46.69.11.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ξπκνπιθψλ θαη πξνσζεηηθψλ πινίσλ
46.69.11.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ επηβαηηθψλ απηνθηλεηακαμψλ, κε απηνθηλνχκελσλ, ζθεπνθφξσλ θαη άιισλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
46.69.11.28 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνδξνκηθψλ ή ηξνρηνδξνκηθψλ ζθεπνθφξσλ θαη βαγνληψλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, κε απηνθηλνχκελσλ
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46.69.11.29 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνδξνκηθψλ κεραλψλ, εθνδηνθφξσλ
46.69.11.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθαθψλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαη επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ
46.69.11.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθαθψλ θαη άιισλ πισηψλ θαηαζθεπψλ πξνο δηάιπζε
46.69.11.32 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξνβηινθηλεηήξσλ θαη ειηθνζηξνβηινθηλεηήξσλ

46.69.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνκεζεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ
46.69.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγθίζηξσλ, θνπηηζψλ θαη πνξπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ βαζηθά κέηαιια
46.69.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αμφλσλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
46.69.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ π.δ.θ.α., ζθιεξνχ ειαζηηθνχ ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη είδε ηνπ
46.69.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην αλζξψπηλσλ καιιηψλ, αθαηέξγαζησλ
46.69.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην γπάιηλσλ πεξηβιεκάησλ γηα θηάιεο θελνχ ή άιια ζθεχε θελνχ
46.69.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην δνρείσλ γηα πεπηεζκέλα ή πγξνπνηεκέλα αέξηα, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή αινπκίλην
46.69.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην έλζθαηξσλ ηξηβέσλ θαη θπιηλδξνηξηβέσλ
46.69.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ γηα έπηπια, ακαμψκαηα ή παξφκνηα είδε απφ πιαζηηθέο χιεο
46.69.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ηκάλησλ κεηαθνξάο ή κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ
46.69.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηθψλ εηδψλ γηα εξγαζηεξηαθή, ρεκηθή ή άιιεο ηερληθέο ρξήζεηο, απφ πνξζειάλε
46.69.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηθψλ εηδψλ γηα εξγαζηεξηαθή, ρεκηθή ή άιιεο ηερληθέο ρξήζεηο, εθηφο απφ πνξζειάλε
46.69.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο
46.69.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ κεραλψλ ή ηξνραίνπ εμνπιηζκνχ ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο
46.69.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην παξεκβπζκάησλ απφ κεηαιιηθά ειάζκαηα, φρη γηα νρήκαηα
46.69.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ζχξκαηνο, ξάβδσλ, ζσιήλσλ, πιαθψλ, ειεθηξνδίσλ, κε επηθάιπςε ή κε ππξήλα απφ ζπιιίπαζκα (flux)
46.69.12.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπξκαηφζρνηλσλ, θαισδίσλ, πιεμνχδσλ, αξηαλψλ (ζακπαληψλ) θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξνκνλσκέλσλ
46.69.12.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ θαη άιισλ εγράξαθησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηππνγξαθία
46.69.12.18 Υνλδξηθφ εκπφξην θηηηιηψλ, πξνλεκάησλ θαη λεκάησλ θαη θνκκέλσλ θιψλσλ απφ γπάιηλεο ίλεο, γηα ηειεπηθνηλσληαθή ρξήζε

46.69.13 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ
46.69.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ γξχισλ, βαξνχιθσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλχςσζε νρεκάησλ
46.69.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ αλχςσζεο, κεηαθίλεζεο, θφξησζεο ή εθθφξησζεο
46.69.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αλειθπζηήξσλ, θαδνθφξσλ βαξνχιθσλ, θπιηφκελσλ ζθαιψλ θαη θπιηφκελσλ δηαδξφκσλ
46.69.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ αλειθπζηήξσλ
46.69.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αλπςσηήξσλ θαη ηκάλησλ κεηαθνξάο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν αέξα, γηα πξντφληα ή πιηθά
46.69.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θάδσλ, θηπαξηψλ, αξπαγψλ θαη ιαβψλ γηα γεξαλνχο, εθζθαθείο θαη παξφκνηα νρήκαηα
46.69.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη κεηαθίλεζεο πιηθψλ
46.69.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πεξνλνθφξσλ αλπςσηηθψλ νρεκάησλ, άιισλ νρεκάησλ θαηαζθεπψλ, ειθπζηήξσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απνβάζξεο ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ
46.69.13.09 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιχζπαζησλ, βαξνχιθσλ, άιισλ βηληζηψλ θαη εξγαηψλ (κπνηδεξγαηψλ)
46.69.13.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξησηήξσλ, γεξαλψλ, θηλεηψλ αλπςσηηθψλ πιαηζίσλ, γεξαλνγεθπξψλ θαη γεξαλνθφξσλ νρεκάησλ θαηαζθεπψλ

46.69.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
46.69.14.01 Υνλδξηθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
46.69.14.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ εμνπιηζκνχ θξενπσιείσλ
46.69.14.03 Υνλδξηθφ εκπφξην επαγγεικαηηθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ή ζπζθεπψλ πγξαέξηνπ, γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, δαραξνπιαζηείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ
46.69.14.04 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ αξκεθηηθψλ κεραλψλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ κεραλεκάησλ, κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία πνηψλ
46.69.14.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαπλνχ
46.69.14.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ
46.69.14.07 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ πιπληεξίσλ πηάησλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεραλψλ θαζαξηζκνχ, γεκίζκαηνο, ζπζθεπαζίαο θαη πεξηηπιίγκαηνο
46.69.14.08 Υνλδξηθφ εκπφξην κε ειεθηξηθψλ θνχξλσλ αξηνπνηίαο, μεξαληήξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα καγείξεκα ή δέζηακα θαγεηνχ
46.69.14.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ απνθνξχθσζεο γάιαθηνο (θνξπθνιφγσλ)
46.69.14.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ άιεζε ή ηελ θαηεξγαζία δεκεηξηαθψλ ή νζπξίσλ π.δ.θ.α.
46.69.14.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξαζθεπή ηνπ θαπλνχ π.δ.θ.α.
46.69.14.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ, γεκίζκαηνο, ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηνο θηαιψλ ή άιισλ δνρείσλ, γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
46.69.14.13 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηε βηνκεραληθή πξνεηνηκαζία ή παξαζθεπή ηξνθίκσλ ή πνηψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ιίπε ή έιαηα)
46.69.14.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή θξαζηνχ, κειίηε, θξνπηνρπκψλ θαη παξφκνησλ πνηψλ
46.69.14.15 Υνλδξηθφ εκπφξην πιπληεξίσλ πηάησλ, επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ

46.69.15 Υνλδξηθφ εκπφξην επαγγεικαηηθψλ ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ, άιισλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ επαγγεικαηηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
46.69.15.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ δέξκα ή ζπλζεηηθά δέξκαηα (εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεραλήκαηα ή άιιεο κεραληθέο ζπζθεπέο)
46.69.15.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ, γηα ηάζε έσο 1000 V
46.69.15.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεξψλ ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ αζπξκάηνπ θαη ξαδηφθσλνπ θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ π.δ.θ.α.
46.69.15.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ
46.69.15.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νπηηθψλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ π.δ.θ.α.
46.69.15.06 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εθθίλεζεο
46.69.15.07 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ηνπνγξαθηθψλ, πδξνγξαθηθψλ, σθεαλνγξαθηθψλ, πδξνινγηθψλ, κεηεσξνινγηθψλ ή γεσθπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ
46.69.15.08 Υνλδξηθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ
46.69.15.09 Υνλδξηθφ εκπφξην απηφκαησλ ειεθηξηθψλ δηαθνπηψλ θπθιψκαηνο
46.69.15.10 Υνλδξηθφ εκπφξην βπζκάησλ, πξηδψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α.
46.69.15.11 Υνλδξηθφ εκπφξην γελλεηξηψλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (ελαιιαθηψλ)
46.69.15.12 Υνλδξηθφ εκπφξην δηφδσλ, θξπζηαιινιπρληψλ, ζπξίζηνξ, δηαθνπηψλ δίπιεπξεο δηφδνπ (δηάθ) θαη δηαθνπηψλ δίπιεπξεο ηξηφδνπ (ηξηάθ)
46.69.15.13 Υνλδξηθφ εκπφξην δεπγψλ γελλήηξηαο κε εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε
46.69.15.14 Υνλδξηθφ εκπφξην δεπγψλ γελλήηξηαο κε θηλεηήξεο ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπηλζεξηζηή, άιισλ δεπγψλ γελλήηξηαο, ειεθηξηθψλ πεξηζηξνθηθψλ κεηαιιαθηψλ
46.69.15.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ αγσγψλ, γηα ηάζε > 1000 V
46.69.15.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ (εθηφο ησλ ζεξκαληηθψλ αληηζηάζεσλ)
46.69.15.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ αζθαιεηψλ
46.69.15.18 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ δηαθνπηψλ π.δ.θ.α.
46.69.15.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ κεηαβιεηψλ ή ξπζκηδφκελσλ (απηφκαησλ) ππθλσηψλ
46.69.15.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
46.69.15.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ ρσξηζηέο ιεηηνπξγίεο
46.69.15.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ κνλσηήξσλ, κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ γηα ειεθηξηθέο κεραλέο ή εμνπιηζκφ, αγσγψλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ
46.69.15.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.69.15.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ απφ γπαιί
46.69.15.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ
46.69.15.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ
46.69.15.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο γηα εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ή αεξνδξφκηα
46.69.15.28 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ηάζεο > 1000 V
46.69.15.29 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ηάζεο <= 1000 V
46.69.15.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
46.69.15.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνδίσλ άλζξαθα θαη άιισλ εηδψλ απφ γξαθίηε ή άιιν άλζξαθα γηα ειεθηξνινγηθή ρξήζε
46.69.15.32 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνθηλεηήξσλ, ειεθηξνγελλεηξηψλ θαη ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
46.69.15.33 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πςειήο ηάζεσο
46.69.15.34 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ θαη κηθξνζπλαξκνινγήζεσλ
46.69.15.35 Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξνλφκσλ
46.69.15.36 Υνλδξηθφ εκπφξην ηνληζηψλ αέξα
46.69.15.37 Υνλδξηθφ εκπφξην θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ, πνπ απνηεινχληαη απφ ίλεο θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη κνλσζεί εμσηεξηθά ρσξηζηά
46.69.15.38 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηθψλ κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη κνλσηηθψλ εμαξηεκάησλ
46.69.15.39 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, κνλνθαζηθψλ
46.69.15.40 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, πνιπθαζηθψλ
46.69.15.41 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ ελαιιαζζφκελνπ/ζπλερνχο ξεχκαηνο γεληθήο ρξήζεο ηζρχνο > 37,5 W
46.69.15.42 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ κε ηζρχ έσο 37,5 W, άιισλ θηλεηήξσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο, γελλεηξηψλ ζπλερνχο ξεχκαηνο
46.69.15.43 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ επαγγεικαηηθνχ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεθηξηθψλ κεξψλ επαγγεικαηηθψλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.
46.69.15.44 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ, ξννζηαηψλ θαη πνηελζηφκεηξσλ
46.69.15.45 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ, επαγσγέσλ θαη ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ
46.69.15.46 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ ππθλσηψλ
46.69.15.47 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαρσξηζηψλ)
46.69.15.48 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαηάιιεισλ γηα ειεθηξνθηλεηήξεο θαη ειεθηξνγελλήηξηεο
46.69.15.49 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο ή ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
46.69.15.50 Υνλδξηθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
46.69.15.51 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ κεηαηξνπήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή
46.69.15.52 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλίκσλ καγλεηψλ, ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπδεχμεσλ, ζπκπιεθηψλ θαη θξέλσλ, καγλεηηθψλ αλπςσηηθψλ θεθαιψλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.15.53 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλσκέλσλ ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ
46.69.15.54 Υνλδξηθφ εκπφξην νκναμνληθψλ θαισδίσλ θαη άιισλ νκναμνληθψλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ
46.69.15.55 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο
46.69.15.56 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κέηξεζεο ή ειέγρνπ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ π.δ.θ.α.
46.69.15.57 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ κέηξεζεο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ρσξίο δηάηαμε θαηαγξαθήο
46.69.15.58 Υνλδξηθφ εκπφξην πηλάθσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο ή ζπζθεπέο πξνζηαζίαο, γηα ηάζε <= 1000 V
46.69.15.59 Υνλδξηθφ εκπφξην πηλάθσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο ή ζπζθεπέο πξνζηαζίαο, γηα ηάζε > 1000 V
46.69.15.60 Υνλδξηθφ εκπφξην ππμίδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ, άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ λαπζηπινΐαο
46.69.15.61 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ππθλσηψλ
46.69.15.62 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο κεηάιισλ
46.69.15.63 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ δηαλνκήο θαη ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
46.69.15.64 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ κε εκηαγσγνχο, δηφδσλ εθπνκπήο θσηφο, ζπλαξκνινγεκέλσλ πηεδνειεθηξηθψλ θξπζηάιισλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.15.65 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο (εθηφο ησλ εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ εθθίλεζεο)
46.69.15.66 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ ληθέιηνπ-θάδκηνπ θαη ληθέιηνπ-ζηδήξνπ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
46.69.15.67 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ, πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη πξσηνγελψλ ζπζηνηρηψλ
46.69.15.68 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο, ειέγρνπ θαη αζθαιείαο
46.69.15.69 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ απηνλνκίαο ζέξκαλζεο
46.69.15.70 Υνλδξηθφ εκπφξην ηππσκέλσλ θπθισκάησλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

46.69.15.71 Υνλδξηθφ εκπφξην πγξψλ ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ
46.69.15.72 Υνλδξηθφ εκπφξην θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ

46.69.16 Υνλδξηθφ εκπφξην φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ
46.69.16.01 Υνλδξηθφ εκπφξην μηθψλ, ζπαζηψλ, μηθνινγρψλ θαη παξφκνησλ φπισλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.16.02 Υνλδξηθφ εκπφξην βνκβψλ, βιεκάησλ θαη παξφκνησλ πνιεκνθνδίσλ, θπζηγγίσλ, άιισλ ππξνκαρηθψλ θαη βιεκάησλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.16.03 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ πνιεκηθψλ θαη άιισλ φπισλ
46.69.16.04 Υνλδξηθφ εκπφξην πεξηζηξφθσλ, πηζηνιηψλ, άιισλ ππξνβφισλ, παξφκνησλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ φπισλ (εθηφο απηψλ γηα θπλήγη ή αζιεηηζκφ)
46.69.16.05 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιεκηθψλ φπισλ, εθηφο απφ πεξίζηξνθα, πηζηφιηα θαη μίθε θαη παξφκνηα φπια
46.69.16.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξνβφισλ φπισλ πνπ νπιίδνληαη απφ ηελ θάλλε, ηνπθεθηψλ άζιεζεο, θπλεγίνπ ή ζθνπνβνιήο

46.69.19 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ γεληθήο θαη εηδηθήο ρξήζεο
46.69.19.01 Xνλδξηθφ εκπφξην κπινπεηξψλ, αθνλνπεηξψλ, ηξνρψλ ιείαλζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.69.19.02 Υνλδξηθφ εκπφξην μεξαληεξίσλ μπιείαο, ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ ή ραξηνληνχ θαη ζηεγλσηεξίσλ κε νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
46.69.19.03 Υνλδξηθφ εκπφξην νδνλησηψλ ηξνρψλ θαη ζπζηεκάησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ, έλζθαηξσλ θνριησηψλ αμφλσλ, θηβσηίσλ ηαρπηήησλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ αιιαγήο ηαρχηεηαο
46.69.19.04 Xνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ απηφκαηεο ξχζκηζεο ή ειέγρνπ, ζεξκνζηαηψλ
46.69.19.05 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ γηα θπζηθέο ή ρεκηθέο αλαιχζεηο
46.69.19.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αεξαληιηψλ ή αληιηψλ θελνχ, αεξνζπκπηεζηψλ θαη άιισλ αεξηνζπκπηεζηψλ
46.69.19.07 Υνλδξηθφ εκπφξην αεξηνγελλεηξηψλ αεξίνπ ή λεξνχ, αεξηνγελλεηξηψλ αθεηπιέληνπ θαη παξφκνησλ αεξηνγελλεηξηψλ, εμνπιηζκνχ απφζηαμεο ή δηχιηζεο
46.69.19.08 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ζπκπηεζηψλ
46.69.19.09 Υνλδξηθφ εκπφξην αινπκηλέλησλ βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, γηα θάζε πιηθφ, ρσξεηηθφηεηαο > ησλ 300 lt
46.69.19.10 Υνλδξηθφ εκπφξην αλεκηζηήξσλ, εθηφο ησλ επηηξαπέδησλ αλεκηζηήξσλ, ησλ αλεκηζηήξσλ δαπέδνπ, ηνίρνπ, παξάζπξνπ, νξνθήο ή ζηέγεο
46.69.19.11 Υνλδξηθφ εκπφξην αληηπγξαζηαθψλ κεραλεκάησλ
46.69.19.12 Υνλδξηθφ εκπφξην αληιηψλ γηα πγξά, αλπςσηψλ πγξψλ
46.69.19.13 Υνλδξηθφ εκπφξην αληιηψλ γηα πγξά (εθηφο απηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα), εθηφο ησλ αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο
46.69.19.14 Υνλδξηθφ εκπφξην αληιηψλ θελνχ
46.69.19.15 Υνλδξηθφ εκπφξην αξζξσηψλ ζηδεξψλ αιπζίδσλ θαη κεξψλ ηνπο, εθηφο απηψλ γηα ηξνρνθφξα
46.69.19.16 Υνλδξηθφ εκπφξην αηκνγελλεηξηψλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.19.17 Υνλδξηθφ εκπφξην αηκνιεβήησλ ή άιισλ ιεβήησλ παξαγσγήο αηκνχ, ιεβήησλ ππεξζεξκαηλφκελνπ λεξνχ

46.69.19.18

Υνλδξηθφ εκπφξην αηνκηθψλ επαγγεικαηηθψλ κεραλεκάησλ δχγηζεο θαη ζπζθεπψλ δχγηζεο, ζπζθεπψλ γηα δηαξθή δχγηζε πξντφλησλ ζηνπο ηκάληεο κεηαθνξάο, ζηαζεξψλ ζπζθεπψλ δχγηζεο θαη ζπζθεπψλ 
εθθφξησζεο πξνθαζνξηζκέλνπ βάξνπο

46.69.19.19 Υνλδξηθφ εκπφξην απηφκαησλ δπγαξηψλ
46.69.19.20 Υνλδξηθφ εκπφξην απηφκαησλ κεραλψλ πψιεζεο πξντφλησλ
46.69.19.21 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ θιηβάλσλ θαη θνχξλσλ
46.69.19.22 Υνλδξηθφ εκπφξην βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ιέβεηεο, ζπκππθλσηψλ γηα άιιεο κνλάδεο παξαγσγήο αηκνχ
46.69.19.23 Υνλδξηθφ εκπφξην δεμακελψλ, βαξειηψλ, θπιηλδξηθψλ δνρείσλ, κπηηνληψλ, θνπηηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ (εθηφο απηψλ γηα αέξηα), απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.69.19.24 Υνλδξηθφ εκπφξην δηθιείδσλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, δηθιείδσλ εηζφδνπ, ζθαηξηθψλ θαη άιισλ δηθιείδσλ
46.69.19.25 Υνλδξηθφ εκπφξην δηθιείδσλ κείσζεο ηεο πίεζεο, δηθιείδσλ ειέγρνπ, ξπζκηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ
46.69.19.26 Υνλδξηθφ εκπφξην δνρείσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα, πνπ θιείλνληαη κε ζπγθφιιεζε ή ιηζνθφιιεζε
46.69.19.27 Υνλδξηθφ εκπφξην δνρείσλ ειαθξψλ κεηάιισλ
46.69.19.28 Υνλδξηθφ εκπφξην εδξάλσλ θαη θνπδηλέησλ
46.69.19.29 Υνλδξηθφ εκπφξην εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ offset
46.69.19.30 Υνλδξηθφ εκπφξην εθρηνληζηηθψλ κεραλεκάησλ (αξφηξσλ ρηνληνχ θαη θπζεξψλ ρηνληνχ)
46.69.19.31 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ςχμεο θαη θαηάςπμεο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο, εθηφο ησλ ζπζθεπψλ νηθηαθνχ ηχπνπ θαη κεξψλ ηνπο

46.69.19.32

Υνλδξηθφ εκπφξην επαγγεικαηηθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ή ζπζθεπψλ πγξαέξηνπ, εθηφο απηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, μελνδνρείσλ, δαραξνπιαζηείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη παξφκνησλ 
επηρεηξήζεσλ

46.69.19.33 Υνλδξηθφ εκπφξην επαγγεικαηηθψλ πιπληεξίσλ ξνχρσλ, κεραλψλ ζηεγλνχ θαζαξηζκνχ, ζηεγλσηεξίσλ κε ρσξεηηθφηεηα > 10 θηιψλ
46.69.19.34 Υνλδξηθφ εκπφξην δπγαξηψλ κε επαηζζεζία ζε βάξνο >= 5 cg
46.69.19.35 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπζηήξσλ, κεραληθψλ ζεξκαζηξψλ θαη εζράξσλ, κεραληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο θαη παξφκνησλ ζπζθεπψλ
46.69.19.36 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ εθθίλεζεο θαη εθθηλεηψλ - γελλεηξηψλ δηπιήο ρξήζεο, άιισλ γελλεηξηψλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, γηα άιιεο κεραλέο
46.69.19.37 Υνλδξηθφ εκπφξην θηλεηήξσλ, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ειεθηξηθφ ζπηλζήξα, άιισλ θηλεηήξσλ
46.69.19.38 Υνλδξηθφ εκπφξην θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ
46.69.19.39 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπηηψλ, ζεθψλ, θηβσηίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
46.69.19.40 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεηαληηθψλ πξντφλησλ
46.69.19.41 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεηαληηθψλ ζθνλψλ ή θφθθσλ, ζε βάζε απφ πθαληηθφ πιηθφ, ραξηί ή ραξηφλη
46.69.19.42 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ αεξαληιηψλ ή αληιηψλ θελνχ, αεξνζπκπηεζηψλ ή αεξηνζπκπηεζηψλ, αλεκηζηήξσλ, απνξξνθεηήξσλ
46.69.19.43 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιισλ κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο
46.69.19.44 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ άιισλ κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο
46.69.19.45 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ αληιηψλ θαη πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ θαη θηλεηήξσλ πεπηεζκέλνπ αέξα
46.69.19.46 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ αληιηψλ, κεξψλ αλπςσηψλ πγξψλ
46.69.19.47 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ γελλεηξηψλ αεξίνπ ή λεξνχ
46.69.19.48 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεηξεηψλ αεξίσλ, πγξψλ ή ειεθηξηζκνχ, παξαγσγήο, ηαμηκέηξσλ, ηαρνγξάθσλ θαη ζηξνβνζθνπίσλ
46.69.19.49 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ απηφκαηεο ξχζκηζεο ή ειέγρνπ
46.69.19.50 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ γηα κεηξήζεηο, ειέγρνπο, δνθηκέο, γηα ηε λαπζηπινΐα θαη άιιεο ρξήζεηο

46.69.19.51

Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ λαπζηπινΐαο, κεηεσξνινγίαο, γεσθπζηθήο θιπ, νξγάλσλ ζρεδίαζεο θαη κέηξεζεο κήθνπο, κέηξεζεο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ θαη ηνληηδνπζψλ 
αθηηλνβνιηψλ, ειέγρνπ άιισλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δνθηκήο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο

46.69.19.52 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ κεραλεκάησλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο π.δ.θ.α.
46.69.19.53 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ηξηβέσλ θαη κεραληζκψλ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
46.69.19.54 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ πδξαπιηθψλ ζηξνβίισλ, πδξαπιηθψλ ηξνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκηζηψλ
46.69.19.55 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιινπξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.56 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηξεηψλ παξνρήο ή παξαγσγήο αεξίσλ, πγξψλ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
46.69.19.57 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηξψλ, θαζψλ (πιαηζίσλ) ρπηεξίνπ γηα ρπηήξηα κεηάιινπ, βάζεσλ κεηξψλ, κνληέισλ γηα κήηξεο
46.69.19.58 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ βηβιηνδεζίαο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ξαπηνκεραλέο γηα βηβιία) θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.59 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
46.69.19.60 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ εθηχπσζεο θαη βηβιηνδεζίαο θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.61 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ δχγηζεο π.δ.θ.α.
46.69.19.62 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ, γεκίζκαηνο, ζπζθεπαζίαο ή πεξηηπιίγκαηνο θηαιψλ ή άιισλ δνρείσλ
46.69.19.63 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δηήζεζεο ή θαζαξηζκνχ αεξίσλ θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.64 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ δηήζεζεο ή θαζαξηζκνχ πγξψλ θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.65 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ επεμεξγαζίαο χδαηνο
46.69.19.66 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ επεμεξγαζία πιηθψλ, κε κέζνδν πνπ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο
46.69.19.67 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ π.δ.θ.α. γηα ηελ θαηεξγαζία ειαζηηθνχ ή πιαζηηθνχ ή γηα ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ απηά ηα πιηθά
46.69.19.68 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ παξαγσγήο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.69 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηε ζηνηρεηνζεζία, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηαζθεπή ηππνγξαθηθψλ πιαθψλ
46.69.19.70 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλνθίλεησλ αξκάησλ θαη άιισλ ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ κάρεο θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.19.71 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ δνθηκήο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ θαη πιηθψλ
46.69.19.72 Υνλδξηθφ εκπφξην κηθξνζθνπίσλ (εθηφο ησλ νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ) θαη ζπζθεπψλ πεξίζιαζεο θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.19.73 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλάδσλ ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο θαη κεραλεκάησλ πγξνπνίεζεο αέξα ή αεξίσλ
46.69.19.74 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ κέηξεζεο ή ειέγρνπ ηεο παξνρήο, ηεο ζηάζκεο, ηεο πίεζεο ή άιισλ κεηαβιεηψλ ησλ πγξψλ θαη ησλ αεξίσλ
46.69.19.75 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ κέηξεζεο ή ειέγρνπ, ζπζθεπψλ θαη κεραλψλ π.δ.θ.α.
46.69.19.76 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ, ζπζθεπψλ θαη κνληέισλ γηα επηδείμεηο
46.69.19.77 Υνλδξηθφ εκπφξην πεξηζηξεθφκελσλ εμέδξσλ κε κέζα δηαζθέδαζεο, θνχλησλ, πεξίπηεξσλ ζθνπνβνιήο θαη άιισλ εηδψλ δηαζθέδαζεο ππαίζξησλ ρψξσλ παλεγχξεσλ
46.69.19.78 Υνλδξηθφ εκπφξην πεξηζηξνθηθψλ αληιηψλ ζεηηθνχ εθηνπίζκαηνο γηα πγξά
46.69.19.79 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαη εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο γηα ηερληθέο ρξήζεηο
46.69.19.80 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ γεληθήο θαη εηδηθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.
46.69.19.81 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξνζβεζηήξσλ
46.69.19.82 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξνζβεζηήξσλ, ςεθαζηήξσλ, κεραλψλ αηκνβνιήο ή ακκνβνιήο θαη παξφκνησλ κεραληθψλ ζπζθεπψλ, εθηφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία
46.69.19.83 Υνλδξηθφ εκπφξην πσκάησλ - ζηεθαληψλ θαη πσκάησλ, ηαπψλ θαη θαπαθηψλ απφ βαζηθά κέηαιια
46.69.19.84 Υνλδξηθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο (εθηφο ηνπ αηζπιέληνπ), γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε
46.69.19.85 Υνλδξηθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ, γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε

46.69.19.86 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπηλζεξηζηψλ (κπνπδί), ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ αλάθιεμεο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζθεπψλ, καγλεηηθψλ ζθνλδχισλ, δηαλνκέσλ, πελίσλ αλάθιεμεο, γηα άιιεο κεραλέο
46.69.19.87 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξνβίισλ θάζε είδνπο θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.88 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξνθφκεηξσλ θαη κεηξεηψλ παξαγσγήο, ηαμίκεηξσλ, νξγάλσλ έλδεημεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηαρνγξάθσλ, ζηξνβνζθνπίσλ
46.69.19.89 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπκπηεζηψλ γηα ςπθηηθφ εμνπιηζκφ
46.69.19.90 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε αθηίλσλ Υ ή αθηηλνβνιηψλ α, β ή γ
46.69.19.91 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
46.69.19.92 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθαηξηδίσλ, βεινλψλ θαη θπιίλδξσλ, κεξψλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ ή θπιηλδξνηξηβέσλ
46.69.19.93 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνλδχισλ θαη ηξνραιηψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζχζπαζηα)
46.69.19.94 Υνλδξηθφ εκπφξην ηακηεπηήξσλ, δεμακελψλ, θάδσλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.69.19.95 Υνλδξηθφ εκπφξην ηακηεπηήξσλ, δεμακελψλ, θάδσλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή αινπκίλην
46.69.19.96 Υνλδξηθφ εκπφξην ηαμίκεηξσλ απηνθηλήησλ
46.69.19.97 Υνλδξηθφ εκπφξην πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ θαη θηλεηήξσλ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη κεξψλ ηνπο
46.69.19.98 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ θαζαξηζκνχ λεξνχ θαη αέξα
46.69.19.99 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ π.δ.θ.α.
46.69.20.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, ησλ νπνίσλ ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε
46.69.20.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
46.69.20.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
46.69.20.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θελψλ θηαιψλ νμπγφλνπ θαη άιισλ αεξίσλ ππφ πίεζε
46.69.20.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα εθηχπσζε πθαζκάησλ
46.69.20.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πινία θαη λαππεγεία
46.69.20.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ εθηχπσζεο, (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειάξσλ κεηαμνηππίαο)
46.69.20.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πδξφκεηξσλ, ζεξκφκεηξσλ, ππξφκεηξσλ, βαξφκεηξσλ, πγξφκεηξσλ θαη ςπρξφκεηξσλ
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46.69.20.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ ελεξγνχ άλζξαθα
46.69.20.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ θαη δηαηάμεσλ θαζαξηζκνχ λεξνχ θαη αέξα
46.69.20.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαπζαεξίσλ
46.69.20.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θίιηξσλ ιαδηνχ, θίιηξσλ βελδίλεο θαη θίιηξσλ εηζαγσγήο αέξα γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο
46.69.20.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θνχξλσλ, θαπζηήξσλ, θιηβάλσλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο
46.69.20.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θπγνθεληξηθψλ αληιηψλ γηα πγξά, άιισλ αληιηψλ θαη αλπςσηψλ πγξψλ
46.69.20.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θπγνθεληξηθψλ κεραλψλ π.δ.θ.α.
46.69.20.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ

46.7 Άιιν εηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην
46.71 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ

46.71.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ
46.71.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ θαπζίκσλ

46.71.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άλζξαθα, κε ζπζζσκαησκέλνπ
46.71.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην γαηαλζξάθσλ
46.71.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπζφμπισλ
46.71.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηγλίηε
46.71.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κπξηθεηψλ, θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ηχξθε
46.71.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κπξηθεηψλ, ζθαηξψλ θαη παξφκνησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ, πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ άλζξαθα
46.71.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιάλζξαθα, θαχζηκνπ
46.71.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην νπηάλζξαθα θαη εκηνπηάλζξαθα απφ ιηζάλζξαθα, απφ ιηγλίηε ή ηχξθε, άλζξαθα απνζηαθηηθνχ θέξαηνο
46.71.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ

46.71.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπζίκσλ θηλεηήξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπζίκσλ γηα αεξνζθάθε
46.71.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην (πξαηήξην) βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο
46.71.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην (πξαηήξην) πγξαεξίσλ γηα εθνδηαζκφ απηνθηλήησλ
46.71.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπζίκσλ αεξησζνχκελσλ αεξνζθαθψλ ηχπνπ βελδίλεο
46.71.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξνδίλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπζίκσλ αεξησζνχκελσλ αεξνζθαθψλ ηχπνπ θεξνδίλεο)
46.71.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην πεηξειαίνπ γηα θηλεηήξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ησλ ζθαθψλ)
46.71.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνπάληνπ θαη βνπηάληνπ, πγξνπνηεκέλσλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζε κεραλέο
46.71.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην πγξψλ ή αέξησλ βηνθαπζίκσλ θαη κεηγκάησλ ηνπο, θαηάιιεισλ γηα θηλεηήξεο

46.71.13 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πγξψλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ
46.71.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αεξηέιαησλ
46.71.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αηζπιέληνπ, πξνππιέληνπ, βνπηπιέληνπ, βνπηαδηέληνπ θαη άιισλ αεξίσλ πεηξειαίνπ ή αεξίσλ πδξνγνλαλζξάθσλ, εθηφο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
46.71.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ειαθξψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, ειαθξψλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
46.71.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κεζαίσλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, κεζαίσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
46.71.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αζθαιηνχρνπ ή πεηξειαηνχρνπ ζρηζηφιηζνπ θαη πηζζνχρσλ άκκσλ
46.71.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην βηναέξηνπ
46.71.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνληίδει θαη άιισλ πγξψλ ή αέξησλ βηνθαπζίκσλ, εθηφο απηψλ γηα θηλεηήξεο
46.71.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπζίκσλ ειαίσλ π.δ.θ.α.
46.71.13.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηπαληηθψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, βαξέσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
46.71.13.10 Υνλδξηθφ εκπφξην νξπθηειαίσλ θαη ιηπαληηθψλ
46.71.13.11 Υνλδξηθφ εκπφξην πεηξειατθψλ ειαίσλ θαη ειαίσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, αθαηέξγαζησλ
46.71.13.12 Υνλδξηθφ εκπφξην (πξαηήξην) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (παξάδνζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πσιεηή)
46.71.13.13 Υνλδξηθφ εκπφξην (πξαηήξην) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (παξάδνζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγνξαζηή)
46.71.13.14 Υνλδξηθφ εκπφξην πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ κεηαπσιεηή
46.71.13.15 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνπάληνπ θαη βνπηάληνπ, εκθηαισκέλνπ
46.71.13.16 Υνλδξηθφ εκπφξην πγξαέξηνπ εκθηαισκέλνπ ή κε
46.71.13.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθνχ αεξίνπ, πγξνπνηεκέλνπ ή ζε αεξηψδε θαηάζηαζε

46.72 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ
46.72.1 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ

46.72.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ
46.72.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιεπκάησλ ζηδήξνπ

46.72.12 Υνλδξηθφ εκπφξην κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ
46.72.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ
46.72.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ αξγίιηνπ
46.72.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ
46.72.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ
46.72.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιεπκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ραιθνχ θαη νξείραιθνπ

46.72.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδήξνπ θαη ράιπβα ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.72.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηνπ ρπηνζίδεξνπ θαη ρπηνζίδεξνπ spiegel ζε ρειψλεο, θχβνπο ή πξσηνγελείο κνξθέο
46.72.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.72.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο
46.72.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ζηδεξνθξακάησλ
46.72.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ζθπξειαηεκέλσλ
46.72.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ θαη ξάβδσλ, απφ αλνμείδσην ράιπβα ή άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), απφ αλνμείδσην ράιπβα, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) απφ θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) απφ ζίδεξν ή ράιπβα π.δ.θ.α.
46.72.13.11 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ζπγθνιιεκέλσλ

46.72.13.12

Υνλδξηθφ εκπφξην θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο ζεξκήο έιαζεο, ηεο ζεξκήο επεθηαηηθήο νιθήο ή ηεο 
δηέιαζεο

46.72.13.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), ζρεκάησλ θαη κεξψλ απφ αλνμείδσην ράιπβα
46.72.13.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), ζρεκάησλ θαη κεξψλ απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.15 Υνλδξηθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα π.δ.θ.α.
46.72.13.16 Υνλδξηθφ εκπφξην εκηηειψλ πξντφλησλ απφ αλνμείδσην ράιπβα ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.17 Υνλδξηθφ εκπφξην εκηηειψλ πξντφλησλ απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.18 Υνλδξηθφ εκπφξην θφθθσλ θαη ζθνλψλ, απφ αθαηέξγαζην ρπηνζίδεξν, ρπηνζίδεξν spiegel, ζίδεξν ή ράιπβα
46.72.13.19 Υνλδξηθφ εκπφξην παζζαινζαλίδσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.72.13.20 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπεδσλ θχιισλ έιαζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, πιάηνπο >500 mm
46.72.13.21 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπεδσλ θχιισλ έιαζεο απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, πιάηνπο > 500 mm
46.72.13.22 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπεδσλ θχιισλ έιαζεο απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα, πιάηνπο > 500 mm, επελδπκέλσλ, επηκεηαιισκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ
46.72.13.23 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπεδσλ θχιισλ έιαζεο απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.72.13.24 Υνλδξηθφ εκπφξην πιηλζσκάησλ απφ ππνιείκκαηα δεχηεξεο ηήμεο
46.72.13.25 Υνλδξηθφ εκπφξην πιηλζσκάησλ, άιισλ πξσηνγελψλ κνξθψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.72.13.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνκαγγάληνπ
46.72.13.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνληθέιηνπ
46.72.13.28 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδήξνπ κπεηφλ

46.72.13.29

Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνχρσλ πξντφλησλ πνπ ιακβάλνληαη κε απεπζείαο αλαγσγή ζηδήξνπ, άιισλ ζπνγγσδψλ ζηδεξνχρσλ πξντφλησλ, ζηδήξνπ κε ειάρηζηε θαζαξφηεηα θαηά βάξνο 99,94%, ζε ηεκάρηα, 
ζθαηξίδηα ή παξφκνηεο κνξθέο

46.72.13.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνρξψκηνπ
46.72.13.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηνηρείσλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.72.13.32 Υνλδξηθφ εκπφξην ζχξκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.33 Υνλδξηθφ εκπφξην ζχξκαηνο απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
46.72.13.34 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη θνίισλ κνξθνζσιήλσλ (hollow profiles), απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.72.13.35 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη θνίισλ κνξθνζσιήλσλ (hollow profiles), απφ ρπηνζίδεξν
46.72.13.36 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνλδξνζχξκαηνο ζεξκήο έιαζεο, ζε αθαλφληζηα πεξηειηγκέλα πελία
46.72.13.37 Υνλδξηθφ εκπφξην ρπηψλ εμαξηεκάησλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα

46.72.14 Υνλδξηθφ εκπφξην κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.72.14.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηνπ αξγίιηνπ
46.72.14.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηνπ ληθέιηνπ
46.72.14.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ θαη εηδψλ ηνπο, θεξακνκεηάιισλ, ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ, πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια ή κεηαιιηθέο ελψζεηο
46.72.14.04 Υνλδξηθφ εκπφξην αινπκηλφραξηνπ
46.72.14.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αξγηιηνμείδηνπ (εθηφο ηνπ ηερλεηνχ θνξνχλδηνπ)
46.72.14.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αξγχξνπ, αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε
46.72.14.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη ζχξκαηνο, απφ ληθέιην
46.72.14.08 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) απφ αξγίιην
46.72.14.09 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), απφ ραιθφ
46.72.14.10 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη ζχξκαηνο απφ θαζζίηεξν
46.72.14.11 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη ζχξκαηνο απφ κφιπβδν
46.72.14.12 Υνλδξηθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη ζχξκαηνο ςεπδάξγπξνπ, πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ ςεπδάξγπξνπ
46.72.14.13 Υνλδξηθφ εκπφξην εηζαγφκελνπ ρξπζνχ ή αξγχξνπ, αθαηέξγαζηνπ ή εκηθαηεξγαζκέλνπ
46.72.14.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζαξηζκέλνπ ραιθνχ θαη θξακάησλ ραιθνχ, αθαηέξγαζησλ κεηξηθψλ θξακάησλ ραιθνχ
46.72.14.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζζίηεξνπ, αθαηέξγαζηνπ
46.72.14.16 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηαιπηψλ ζε κνξθή ζπξκάηηλσλ πθαζκάησλ ή δηθηπσηψλ απφ πιαηίλα, γηα απηνθίλεηα
46.72.14.17 Υνλδξηθφ εκπφξην θνηλψλ κεηάιισλ επαξγπξσκέλσλ θαη θνηλψλ κεηάιισλ, αξγχξνπ ή ρξπζνχ επηπιαηηλσκέλνπ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο
46.72.14.18 Υνλδξηθφ εκπφξην θνηλψλ κεηάιισλ ή αξγχξνπ, επηρξπζσκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί άιιε θαηεξγαζία πέξαλ ηεο εκηθαηεξγαζίαο
46.72.14.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεπηψλ θχιισλ αξγίιηνπ, πάρνπο >= 0.2 mm
46.72.14.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεπηψλ θχιισλ, απφ ραιθφ, πάρνπο >= 0.15 mm
46.72.14.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεπθφρξπζνπ (πιαηίλαο), αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε
46.72.14.22 Υνλδξηθφ εκπφξην κε θαζαξηζκέλνπ ραιθνχ, αλφδσλ απφ ραιθφ γηα ειεθηξνιπηηθφ θαζαξηζκφ
46.72.14.23 Υνλδξηθφ εκπφξην κνιχβδνπ αθαηέξγαζηνπ
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46.72.14.24 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, απφ αξγίιην πάρνπο > 0.2 mm
46.72.14.25 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, απφ ραιθφ, πάρνπο > 0.15 mm
46.72.14.26 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ απφ θαζζίηεξν, ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ θαζζίηεξνπ
46.72.14.27 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ απφ κφιπβδν, ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ κνιχβδνπ
46.72.14.28 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ, απφ ληθέιην
46.72.14.29 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ αξγίιηνπ
46.72.14.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ ληθέιηνπ
46.72.14.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ ραιθνχ
46.72.14.32 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ ςεπδάξγπξνπ
46.72.14.33 Υνλδξηθφ εκπφξην ζχξκαηνο απφ αξγίιην
46.72.14.34 Υνλδξηθφ εκπφξην ζχξκαηνο απφ ραιθφ

46.72.14.35 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζζσκαησκάησλ (ζπκπεγκάησλ, mattes) ληθέιηνπ, επηηεγκάησλ (ζπληεγκάησλ, sinters) νμείδησλ ηνπ ληθέιηνπ θαη άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ηεο κεηαιινπξγίαο ηνπ ληθέιηνπ
46.72.14.36 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπζζσκαησκάησλ (ζπκπεγκάησλ, mattes) ραιθνχ, ραιθνχ θνλίαο
46.72.14.37 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ θαζζίηεξν
46.72.14.38 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ ςεπδάξγπξν
46.72.14.39 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ αξγίιην
46.72.14.40 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ ληθέιην
46.72.14.41 Υνλδξηθφ εκπφξην ρξπζνχ αθαηέξγαζηνπ ή ζε εκηθαηεξγαζκέλεο κνξθέο ή ζε ζθφλε
46.72.14.42 Υνλδξηθφ εκπφξην ςεπδάξγπξνπ, αθαηέξγαζηνπ

46.73 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο
46.73.1 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο

46.73.11 Υνλδξηθφ εκπφξην αθαηέξγαζηεο μπιείαο
46.73.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιιεο αθαηέξγαζηεο μπιείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρηζηψλ ζηχισλ θαη παζζάισλ)
46.73.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξκψλ μπιείαο θσλνθφξσλ
46.73.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξκψλ μπιείαο κε θσλνθφξσλ
46.73.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξκψλ μπιείαο ηξνπηθψλ δέλδξσλ

46.73.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ ηεο πξσηνγελνχο θαηεξγαζίαο ηνπ μχινπ
46.73.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αληηθνιιεηψλ, επελδπκέλσλ μπιφθπιισλ (θαπιακάδσλ) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο
46.73.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αληηθνιιεηψλ πνπ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ θχιια μπιείαο
46.73.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθφιιεησλ θαπιακάδσλ
46.73.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδπκέλσλ μπινθχιισλ θαη θχιισλ γηα αληηθνιιεηά θαη άιιεο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κέγηζηνπ πάρνπο 6 mm
46.73.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ηλνζαλίδσλ απφ μχιν ή άιισλ μπισδψλ πιηθψλ
46.73.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κνξηνζαλίδσλ θαη παξφκνησλ ζαλίδσλ απφ μχιν ή άιισλ μπισδψλ πιηθψλ
46.73.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα
46.73.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο ζε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμεξγαζκέλεο κε ρξψκα, βαθή, θξεφδσην ή άιια ζπληεξεηηθά

46.73.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, πάρνπο >= 6mm, ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ, απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία
46.73.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο, ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο
46.73.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην μπινβάκβαθα θαη μπιάιεπξνπ
46.73.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο πιηθψλ (παιεηψλ), θηβσηηνεηδψλ πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο θαη άιισλ ζαλίδσλ κεηαθνξάο θνξηίσλ, απφ μπιεία
46.73.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μπιεία, εκπνηηζκέλσλ
46.73.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπκππθλσκέλεο μπιείαο, ζε θχβνπο, πιάθεο, ηαηλίεο, ή ζρήκαηα θαζνξηζκέλεο κνξθήο
46.73.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην θχιισλ παξθέησλ, θαινππηψλ γηα νηθνδνκηθφ ζθπξφδεκα, ηαβαλνζαλίδσλ θαη ηεκαρίσλ μχισλ γηα παξθέηα

46.73.13 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο
46.73.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο
46.73.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην κπαληέξσλ, ληπηήξσλ, ιεθαλψλ θαη ησλ θαιπκκάησλ ηνπο, θαδαλαθηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ πγηεηλήο απφ πιαζηηθέο χιεο
46.73.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην λεξνρπηψλ, ληπηήξσλ, κπαληέξσλ θαη άιισλ εηδψλ πγηεηλήο θαη κεξψλ ηνπο, απφ ζίδεξν, ράιπβα, ραιθφ ή αινπκίλην

46.73.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη ινχζηξσλ
46.73.14.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ρξσκάησλ επίρξηζεο θαη βεξληθηψλ, παξαζθεπαζκέλσλ ζηεγαλσηηθψλ
46.73.14.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άζπξνπ πεηξειατθνχ αηζέξα (white spirit)

46.73.14.03

Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ, αδηαθαλνπνηεηψλ θαη ρξσκάησλ, παισδψλ ζκάιησλ θαη επηζηξψζεσλ, επηθαιπκκάησλ θεξακεπηηθήο, πγξψλ ινχζηξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, 
ηξηκκέλνπ γπαιηνχ

46.73.14.04 Υνλδξηθφ εκπφξην πηζζψλ απφ ιηζάλζξαθα, απφ ιηγλίηε ή ηχξθε θαη άιισλ νξπθηψλ πηζζψλ
46.73.14.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ρξσκάησλ επίρξηζεο θαη βεξληθηψλ κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή ή πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε πδαηψδεο κέζν
46.73.14.06 Υνλδξηθφ εκπφξην ρξσκάησλ επίρξηζεο θαη βεξληθηψλ κε βάζε πνιπεζηέξεο, αθξπιηθά πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε κε πδαηψδεο δηάιπκα

46.73.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ηδακηψλ
46.73.15.01 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηνχ "βηηξφ"
46.73.15.02 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηνχ αζθαιείαο (εθηφο απηνχ γηα εμνπιηζκφ κεηαθνξάο)

46.73.15.03 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηνχ ζε θχιια, θπξησκέλνπ, κε θαηεξγαζκέλα άθξα, ραξαγκέλνπ, δηάηξεηνπ, εθπαισκέλνπ ή θαηά άιιν ηξφπν θαηεξγαζκέλνπ, αιιά κε πιαηζησκέλνπ ή ζπλαξκνινγεκέλνπ
46.73.15.04 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηνχ ρπηεπηνχ, ειαηνχ, φιθηκνπ ή θπζεηνχ ζε θχιια, άιια φρη θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν
46.73.15.05 Υνλδξηθφ εκπφξην επίπεδνπ γπαιηνχ θαη επηθαλεηαθά ιεηαζκέλνπ ή ζηηιβσκέλνπ γπαιηνχ, ζε θχιια, αιιά φρη θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν
46.73.15.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλσηηθψλ πιαθψλ απφ γπαιί κε πνιιαπιά ηνηρψκαηα, εθηφο απηψλ γηα εμνπιηζκφ κεηαθνξάο
46.73.15.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ηδακηψλ γεληθά θαη θαηφπηξσλ

46.73.16 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ
46.73.16.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αγσγψλ, ζσιήλσλ, κάληθσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.73.16.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ αξγίισλ, αλδαινπζίηε, θπαλίηε θαη ζηιηκαλίηε, κνπιίηε, ππξίκαρσλ γαηψλ θαη γαηψλ απφ κείγκα αιεζκέλνπ ραιαδίηε θαη αξγίινπ
46.73.16.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ γχςν ή ζπλζέζεηο κε βάζε ην γχςν π.δ.θ.α.

46.73.16.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ επεμεξγαζκέλσλ ιίζσλ γηα ιάμεπζε ή νηθνδνκηθψλ ιίζσλ θαη εηδψλ ηνπο, άιισλ ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ θαη ζθνλψλ απφ θπζηθφ ιίζν, εηδψλ απφ ζπζζσκαησκέλν ζρηζηφιηζν
46.73.16.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θαηαζθεπψλ θαη κεξψλ θαηαζθεπψλ, ιακαξηλψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή αινπκίλην
46.73.16.06 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νηθνδνκηθψλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο π.δ.θ.α.
46.73.16.07 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, θπςειψδεηο γηα θαηαζθεπέο
46.73.16.08 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, κε θπςειψδεηο γηα θαηαζθεπέο

46.73.16.09 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο ή θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε άιια πιηθά
46.73.16.10 Υνλδξηθφ εκπφξην άλπδξνπ αζβέζηε, έλπδξνπ αζβέζηε θαη πδξαπιηθνχ αζβέζηε
46.73.16.11 Υνλδξηθφ εκπφξην αζβεζηφιηζνπ θαη γχςνπ
46.73.16.12 Υνλδξηθφ εκπφξην άςεησλ ππξίκαρσλ πξντφλησλ θαη άιισλ ππξίκαρσλ θεξακηθψλ πξντφλησλ
46.73.16.13 Υνλδξηθφ εκπφξην γεθπξψλ θαη ζηνηρείσλ γεθπξψλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.73.16.14 Υνλδξηθφ εκπφξην γξαλίηε, ςακκίηε θαη άιισλ ιίζσλ γηα κλεκεία ή θηίξηα (νηθνδνκηθψλ ιίζσλ)
46.73.16.15 Υνλδξηθφ εκπφξην γχςηλσλ πξντφλησλ γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο
46.73.16.16 Υνλδξηθφ εκπφξην γχςνπ
46.73.16.17 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ απφ ακηαληνηζηκέλην, ηζηκέλην κε ίλεο θπηηαξίλεο ή απφ παξφκνηα πιηθά
46.73.16.18 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν π.δ.θ.α.
46.73.16.19 Υνλδξηθφ εκπφξην εκηπαινπνηεκέλσλ ζθσξηψλ ηζηκέληνπ (νπηφπιηλζσλ clinker)
46.73.16.20 Υνλδξηθφ εκπφξην θανιίλε θαη άιισλ θανιηληθψλ αξγίισλ
46.73.16.21 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηδηψλ ζηεγψλ, ζηνηρείσλ, θαιπκκάησλ θαη επελδχζεσλ θαπλνδφρσλ, αξρηηεθηνληθψλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ θεξακηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηδψλ
46.73.16.22 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηθψλ πιαθαθηψλ θαη πιαθψλ
46.73.16.23 Υνλδξηθφ εκπφξην θεξακηθψλ ζσιελψζεσλ, αγσγψλ, πδξνξξνψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιελψζεσλ
46.73.16.24 Υνλδξηθφ εκπφξην θηκσιίαο θαη δνινκίηε
46.73.16.25 Υνλδξηθφ εκπφξην θνληακάησλ

46.73.16.26

Υνλδξηθφ εκπφξην θπβφιηζσλ, ηνχβισλ, πιαθαθηψλ θαη άιισλ εηδψλ απφ πξεζαξηζηφ ή ρπηφ γπαιί, κηθξψλ παινπηλάθσλ πνπ ζπγθξαηνχληαη κε κνιχβδηλν δηθηπσηφ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πνιπθπςεισηνχ ή 
αθξψδνπο γπαιηνχ ζε θχβνπο, πιάθεο ή παξφκνηεο κνξθέο

46.73.16.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηζφθνθθσλ, ςηινχ ραιηθηνχ θαη ιηζφζθνλεο, θξνθάισλ, ακκνράιηθνπ, ζπαζκέλσλ ή ζξπκκαηηζκέλσλ πεηξψλ
46.73.16.28 Υνλδξηθφ εκπφξην καδψλ θεξακηθήο

46.73.16.29 Υνλδξηθφ εκπφξην καιιηψλ απφ ζθνπξηέο πςηθακίλσλ, νξπθηψλ καιιηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ ζε φγθνπο, θχιια ή θπιίλδξνπο, κεηγκάησλ θαη εηδψλ απφ ζεξκν/ερνκνλσηηθά πιηθά π.δ.θ.α.
46.73.16.30 Υνλδξηθφ εκπφξην καξκάξνπ, ηξαβεξηίλε, αιάβαζηξνπ, επεμεξγαζκέλσλ, ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ θαη ζθνλψλ απφ κάξκαξν, ηξαβεξηίλε, αιάβαζηξν
46.73.16.31 Υνλδξηθφ εκπφξην καξκάξσλ θαη άιισλ αζβεζηνιηζηθψλ ιίζσλ γηα κλεκεία ή θηίξηα (νηθνδνκηθψλ ιίζσλ)
46.73.16.32 Υνλδξηθφ εκπφξην κε ππξίκαρσλ θεξακηθψλ νηθνδνκηθψλ ηνχβισλ, θπβφιηζσλ δαπέδσλ, πιαθαθηψλ ππνζηήξημεο ή πιήξσζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.73.16.33 Υνλδξηθφ εκπφξην νηθνδνκηθήο ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο, απφ μπιεία π.δ.θ.α.
46.73.16.34 Υνλδξηθφ εκπφξην παξάζπξσλ, κπαιθνλφπνξησλ θαη πιαηζίσλ ηνπο, πνξηψλ, πιαηζίσλ θαη θαησθιηψλ ηνπο, απφ μπιεία
46.73.16.35 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθαθηψλ, πιαθφιηζσλ, ηνχβισλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
46.73.16.36 Υνλδξηθφ εκπφξην πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιηψλ γηα πφξηεο, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή αινπκίλην
46.73.16.37 Υνλδξηθφ εκπφξην πνξηψλ, παξάζπξσλ, πιαηζίσλ θαη θαησθιηψλ γηα πφξηεο, παξαζπξφθπιισλ, ξνιψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη κεξψλ ηνπο απφ πιαζηηθέο χιεο
46.73.16.38 Υνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ νξνθήο ή πξφζνςεο απφ άζθαιην ή απφ παξφκνηα πιηθά, ζε ξνιά
46.73.16.39 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα νηθνδνκηθά έξγα ή έξγα πνιηηηθψλ κεραληθψλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
46.73.16.40 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ
46.73.16.41 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ κέηαιιν
46.73.16.42 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.73.16.43 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ απφ ζθπξφδεκα
46.73.16.44 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ θηηξίσλ
46.73.16.45 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξαζθαιψλ πνξηψλ
46.73.16.46 Υνλδξηθφ εκπφξην πχξγσλ θαη ππιψλσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα

46.73.16.47 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξίκαρσλ ηνχβισλ, θπβφιηζσλ, πιαθαθηψλ θαη παξφκνησλ ππξίκαρσλ θεξακηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηδψλ, εθηφο ησλ εηδψλ απφ ππξηηηθή ζθφλε απνιηζσκάησλ ή απφ ππξηηηνχρεο γαίεο
46.73.16.48 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξίκαρσλ ηζηκέλησλ, θνληακάησλ, ζθπξνδεκάησλ θαη παξφκνησλ ζπλζέζεσλ π.δ.θ.α.
46.73.16.49 Υνλδξηθφ εκπφξην ζαλίδσλ, ηεκαρίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ θπηηθέο ίλεο, άρπξσλ ή ππνιεηκκάησλ μπιείαο, ζπζζσκαησκέλσλ κε νξπθηέο ζπλδεηηθέο χιεο
46.73.16.50 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθπξνζηξψκαηνο θαη πηζζνζθπξνζηξψκαηνο
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46.73.16.51 Υνλδξηθφ εκπφξην ζρηζηφιηζνπ
46.73.16.52 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιελψζεσλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
46.73.16.53 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ λεκάησλ απφ ζθιεξπκέλεο πξσηεΐλεο ή απφ θπηηαξηληθέο χιεο, άθακπησλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.73.16.54 Υνλδξηθφ εκπφξην ηνχβισλ, θπβφιηζσλ, πιαθαθηψλ θαη άιισλ θεξακηθψλ εηδψλ
46.73.16.55 Υνλδξηθφ εκπφξην ηνπιηψλ, πιεγκάησλ, παηαθηψλ, ζηξσκάησλ, ζαλίδσλ θαη άιισλ εηδψλ απφ γπάιηλεο ίλεο
46.73.16.56 Υνλδξηθφ εκπφξην ηζηκεληφπιηλζσλ
46.73.16.57 Υνλδξηθφ εκπφξην ηζηκέληνπ Portland, αξγηιηθνχ ηζηκέληνπ, ηζηκέληνπ ζθνπξηψλ πςηθακίλσλ θαη παξφκνησλ πδξαπιηθψλ ηζηκέλησλ
46.73.16.58 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθψλ άκκσλ
46.73.16.59 Υνλδξηθφ εκπφξην ρψκαηνο θαηάιιεινπ γηα ηελ θεπνπξηθή
46.73.16.60 Υνλδξηθφ εκπφξην ςεπδνξνθψλ θαη ρσξηζκάησλ

46.73.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ ηνηρνζηξσζίαο (ηαπεηζαξίαο)
46.73.17.01 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδχζεσλ ηνίρσλ απφ πθαληηθέο χιεο
46.73.17.02 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδχζεσλ ηνίρσλ ή νξνθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά ή ππφ κνξθή πιαθηδίσλ
46.73.17.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο θαη παξφκνησλ επελδχζεσλ ηνίρσλ, δηαθαλψλ ζηνηρείσλ παξάζπξσλ απφ ραξηί

46.73.18 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδχζεσλ δαπέδνπ (εθηφο ραιηψλ)
46.73.18.01 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδχζεσλ δαπέδσλ θαη παηαθηψλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ θπηηαξηλνεηδνχο
46.73.18.02 Υνλδξηθφ εκπφξην επελδχζεσλ δαπέδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά ή ππφ κνξθή πιαθηδίσλ
46.73.18.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιπκκάησλ δαπέδσλ κε ππφζεκα απφ ραξηί ή ραξηφλη

46.74 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθψλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο
46.74.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο

46.74.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ
46.74.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ βαζηθά κέηαιια π.δ.θ.α.
46.74.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ θιεηδαξηψλ απφ βαζηθά κέηαιια
46.74.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην αιπζίδσλ (εθηφο ησλ αξζξσηψλ αιπζίδσλ) θαη κεξψλ ηνπο, εθηφο απηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
46.74.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαηεξίσλ θαη ειαζκάησλ ειαηεξίσλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ράιθηλσλ ειαηεξίσλ
46.74.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην θαξθηψλ, πξνθψλ, πηλεδψλ, ζπλδεηήξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.74.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην θνριησηψλ ζπλδεηήξσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα π.δ.θ.α.
46.74.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπθέησλ γηα πνδήιαηα
46.74.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ινπθέησλ θαη θιεηδαξηψλ γηα έπηπια, απφ βαζηθά κέηαιια
46.74.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεληεζέδσλ, εμαξηεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, θαηάιιεισλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα, πφξηεο, παξάζπξα, έπηπια θαη παξφκνηα είδε, απφ βαζηθά κέηαιια

46.74.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ πθαζκάησλ, ζηηψλ, πιεγκάησλ, δηθηπσηψλ θαη πιηθψλ πεξίθξαμεο απφ ζχξκα ζηδήξνπ, ράιπβα ή ραιθνχ, ηεηακέλσλ θχιισλ κεηάιινπ απφ ζίδεξν, ράιπβα ή ραιθφ
46.74.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κε θνριησηψλ ζπλδεηήξσλ, απφ βαζηθά κέηαιια
46.74.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πνξπψλ θαη πιαηζίσλ κε πφξπεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θιεηδαξηέο, κεξψλ ηνπο θαη ρσξηζηψλ θιεηδηψλ
46.74.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξψλ ζσιήλσλ, ζηδεξψλ αλνμείδσησλ αμφλσλ θαη ζηδεξνδνθψλ
46.74.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπξκαηνπιέγκαηνο
46.74.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπξκαηνπιέγκαηνο, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ζπξκαηφζρνηλσλ, θαισδίσλ, πιεμνχδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ ραιθφ ή αινπκίλην, κε ειεθηξνκνλσκέλσλ

46.74.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο
46.74.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην βαιβίδσλ, ειεθηξνβαιβίδσλ θαη εμαξηεκάησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ
46.74.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο (ιεβήησλ, θαπζηήξσλ αέξησλ θαπζίκσλ ή πεηξειαίνπ, θπθινθνξεηψλ, ζεξκνζίθσλσλ θιπ εμαξηεκάησλ ζέξκαλζεο)
46.74.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
46.74.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ζεξκνκνλσκέλσλ δεμακελψλ (εθηφο ησλ δνρείσλ γηα αέξηα), απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.74.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεβήησλ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε
46.74.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ ιεβήησλ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε
46.74.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηξνθίγγσλ, θαλνπιψλ, δηθιείδσλ γηα λεξνρχηεο, ληπηήξεο, κπηληέδεο, θαδαλάθηα, κπαληέξεο θαη παξφκνηα είδε, δηθιείδσλ ζσκάησλ θαινξηθέξ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
46.74.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ κφιπβδν
46.74.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ ραιθφ
46.74.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ζσκάησλ θαινξηθέξ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε, πνπ δελ ζεξκαίλνληαη ειεθηξηθά, απφ ζίδεξν ή ράιπβα
46.74.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ηακηεπηήξσλ, δεμακελψλ, θάδσλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή αινπκίλην, ρσξεηηθφηεηαο >= 300 lt, γηα θεληξηθή ζέξκαλζε
46.74.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πδξαπιηθψλ εηδψλ πηζίλαο

46.74.13 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο
46.74.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εξγαιείσλ
46.74.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο
46.74.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο
46.74.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα, είηε ρσξίο ξεχκα, ή γηα εξγαιεηνκεραλέο
46.74.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε θαη ζεξκνζπγθφιιεζε, κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ ρεηξφο γηα επηθαλεηαθή βαθή θαη ζεξκφ ςεθαζκφ
46.74.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο, κε πεπηεζκέλν αέξα ή κε ελζσκαησκέλν κε ειεθηξηθφ θηλεηήξα
46.74.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο, ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία
46.74.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θιαδεπηηθψλ ςαιίδσλ θξαθηψλ, ςαιίδσλ θνπήο ριννηάπεηα, κεραλψλ θνπήο ησλ άθξσλ ηεο ριφεο
46.74.13.09 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ αιπζνπξίνλσλ, κεξψλ εξγαιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν αέξα, κεξψλ εξγαιείσλ ρεηξφο, πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλν κε ειεθηξηθφ θηλεηήξα
46.74.13.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεξψλ εξγαιείσλ ρεηξφο, κε ειεθηξηθφ θηλεηήξα
46.74.13.11 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγάλσλ κέηξεζεο
46.74.13.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηειερψλ θαη ιαβψλ γηα ζθνχπεο ή βνχξηζεο, θαιαπνδηψλ γηα κπφηεο ή παπνχηζηα, απφ μπιεία
46.74.13.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεηξνπξίνλσλ

46.75 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ
46.75.1 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ

46.75.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
46.75.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
46.75.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαζρεηηθψλ βιάζηεζεο, ξπζκηζηψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ
46.75.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην απνιπκαληηθψλ
46.75.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην γεσξγηθψλ θαξκάθσλ
46.75.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην εληνκνθηφλσλ, ζπζθεπαζκέλσλ γηα ιηαληθή πψιεζε
46.75.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην δηδαληνθηφλσλ
46.75.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
46.75.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
46.75.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
46.75.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κπθεηνθηφλσλ, θαξκάθσλ θαηά ησλ ηξσθηηθψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ
46.75.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ληηξηθνχ λάηξηνπ
46.75.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ηχξθεο, εθηφο απηήο ζε κπξηθέηεο
46.75.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθψλ θσζθνξηθψλ αιάησλ αζβέζηηνπ ή αξγίιηνπ θαη αζβέζηηνπ, θαξλαιίηε, ζπιβίηε θαη άιισλ θπζηθψλ αθαηέξγαζησλ αιάησλ θάιηνπ
46.75.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
46.75.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ρισξηνχρνπ ακκψληνπ, ληηξσδψλ αιάησλ, ληηξηθψλ αιάησλ ηνπ θάιηνπ, θσζθνξηθψλ αιάησλ ηνπ ηξηακκψληνπ θαη αλζξαθηθψλ αιάησλ ακκψληνπ

46.75.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθψλ πξντφλησλ βηνκεραληθήο ρξήζεο
46.75.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη άιισλ κεηνπζησκέλσλ απνζηαγκάησλ κε νπνηαδήπνηε πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα
46.75.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην βαδειίλεο, ζθιεξήο παξαθίλεο, βαξέσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη άιισλ νξπθηψλ θεξηψλ
46.75.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην θαζηνξέιαηνπ, βεξληθέιαηνπ θαη ειαίνπ δνδνκπά θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ
46.75.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην νπηάλζξαθα (θνθ) απφ πεηξέιαην, αζθάιηνπ απφ πεηξέιαην θαη άιισλ θαηάινηπσλ ησλ ειαίσλ πεηξειαίνπ
46.75.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην αηζέξησλ ειαίσλ, κεηγκάησλ επσδψλ νπζηψλ
46.75.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην αηζέξσλ, νξγαληθψλ ππεξνμείδησλ, επνμείδησλ, αθεηαιψλ θαη εκηαθεηαιψλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο
46.75.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην αθφξεζησλ κνλνθαξβνμπιηθψλ, θπθιαληθψλ, θπθιεληθψλ ή θπθινηεξπεληθψλ αθπθιηθψλ πνιπθαξβνμπιηθψλ νμέσλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο
46.75.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην άθπθισλ πδξνγνλαλζξάθσλ
46.75.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην αιαηηνχ θαη θαζαξνχ ρισξηνχρνπ λάηξηνπ
46.75.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην αιάησλ νμνκεηαιιηθψλ ή ππεξνμνκεηαιιηθψλ νμέσλ, θνιινεηδψλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ
46.75.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ρεκηθψλ νξπθηψλ
46.75.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην αινγνλσκέλσλ ή ζεηνχρσλ ελψζεσλ ησλ κε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ
46.75.12.13 Υνλδξηθφ εκπφξην αλαγελλεκέλνπ ειαζηηθνχ ζε πξσηνγελείο κνξθέο ή πιάθεο, θχιια ή ισξίδεο
46.75.12.14 Υνλδξηθφ εκπφξην αλζξαθηθψλ αιάησλ
46.75.12.15 Υνλδξηθφ εκπφξην αληηεθξεθηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, πξνζζεηηθψλ γηα νξπθηέιαηα θαη παξφκνηα πξντφληα
46.75.12.16 Υνλδξηθφ εκπφξην αξσκαηηθψλ πνιπθαξβνμπιηθψλ θαη θαξβνμπιηθψλ νμέσλ κε πξφζζεηεο νμπγνλνχρεο νκάδεο θαη παξαγψγσλ ηνπο, εθηφο απφ ην ζαιηθπιηθφ νμχ θαη ηα άιαηα ηνπ
46.75.12.17 Υνλδξηθφ εκπφξην βεγγαιηθψλ, θσηνβνιίδσλ, βαξειφησλ θαη άιισλ ππξνηερληθψλ εηδψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ππξνηερλεκάησλ)
46.75.12.18 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ ιηπαξψλ αιθννιψλ
46.75.12.19 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ κνλνθαξβνμπιηθψλ ιηπαξψλ νμέσλ, φμηλσλ ειαίσλ απφ ξαθηλάξηζκα
46.75.12.20 Υνλδξηθφ εκπφξην βξαδχθαπζησλ ππξαγσγψλ ζρνηληψλ, αθαξηαίσλ ππξαγσγψλ ζρνηληψλ, θαςπιίσλ, ελαπζηήξσλ, ειεθηξηθψλ ππξνθξνηεηψλ
46.75.12.21 Υνλδξηθφ εκπφξην γιπθεξίλεο
46.75.12.22 Υνλδξηθφ εκπφξην δεςηθψλ εθρπιηζκάησλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, ηαλληλψλ θαη παξαγψγσλ ηνπο, ρξσζηηθψλ πιψλ θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο
46.75.12.23 Υνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
46.75.12.24 Υνλδξηθφ εκπφξην δηνιψλ, πνιπαιθννιψλ, θπθιηθψλ αιθννιψλ θαη παξαγψγσλ ηνπο
46.75.12.25 Υνλδξηθφ εκπφξην δηνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αλφξγαλσλ νμπγνλνχρσλ ελψζεσλ κε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ
46.75.12.26 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ βηνηερλνινγίαο
46.75.12.27 Υνλδξηθφ εκπφξην εθξεθηηθψλ πιψλ, θσζθφξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
46.75.12.28 Υνλδξηθφ εκπφξην ειαίσλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηεο απφζηαμεο ηεο ιηζαλζξαθφπηζζαο ζε πςειή ζεξκνθξαζία, πίζζαο θαη πηζζαζθάιηνπ
46.75.12.29 Υνλδξηθφ εκπφξην ελεξγνχ άλζξαθα
46.75.12.30 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδχκσλ θαη άιισλ νξγαληθψλ ελψζεσλ π.δ.θ.α.
46.75.12.31 Υνλδξηθφ εκπφξην ελψζεσλ κε θεηνληθέο θαη θηλνληθέο νκάδεο
46.75.12.32 Υνλδξηθφ εκπφξην εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ π.δ.θ.α.
46.75.12.33 Υνλδξηθφ εκπφξην θαπζίκσλ ζηνηρείσλ (θαζεηψλ), πνπ δελ έρνπλ αθηηλνβνιεζεί, γηα ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο

46.75.12.34

Υνλδξηθφ εκπφξην θπαλίδησλ, νμείδησλ ησλ θπαλίδησλ θαη ζχκπινθσλ θπαλίδησλ, θξνηηθψλ, θπαληθψλ θαη ζεηνθπαληθψλ αιάησλ, ππξηηηθψλ αιάησλ, βνξηθψλ αιάησλ, ππεξβνξηθψλ αιάησλ θαη άιισλ αιάησλ 
αλφξγαλσλ νμέσλ ή ππεξνμέσλ

46.75.12.35 Υνλδξηθφ εκπφξην θπθιηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ
46.75.12.36 Υνλδξηθφ εκπφξην ιηζνγξαθηθψλ κειαληψλ
46.75.12.37 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαιινεηδψλ
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46.75.12.38 Υνλδξηθφ εκπφξην κε βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ θαη εηδψλ ηνπ, βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ ζε λήκαηα, ζρνηληά, πιάθεο, θχιια, ισξίδεο, ξάβδνπο θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο
46.75.12.39 Υνλδξηθφ εκπφξην κε κεηνπζησκέλεο αηζπιηθήο αιθνφιεο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα >= 80%
46.75.12.40 Υνλδξηθφ εκπφξην ληηξηθνχ νμένο, ζνπιθνληηξηθψλ νμέσλ, ακκσλίαο
46.75.12.41 Υνλδξηθφ εκπφξην μπιάλζξαθα
46.75.12.42 Υνλδξηθφ εκπφξην νμείδηνπ θαη ππεξνμείδηνπ ηνπ ςεπδάξγπξνπ, νμείδηνπ ηνπ ηηηάληνπ
46.75.12.43 Υνλδξηθφ εκπφξην νμείδησλ, πδξνμείδησλ θαη ππεξνμείδησλ· πδξαδίλεο θαη πδξνμπιακίλεο θαη αλφξγαλσλ αιάησλ ηνπο
46.75.12.44 Υνλδξηθφ εκπφξην νμείδησλ θαη πδξνμείδησλ ηνπ ρξσκίνπ, ηνπ καγγάληνπ, ηνπ κνιχβδνπ θαη ηνπ ραιθνχ
46.75.12.45 Υνλδξηθφ εκπφξην νμπγνλνχρσλ ακηληθψλ ελψζεσλ, εθηφο απφ ηε ιπζίλε θαη ην γινπηακηληθφ νμχ
46.75.12.46 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγαληθψλ ελψζεσλ κε άιιεο αδσηνχρεο νκάδεο
46.75.12.47 Υνλδξηθφ εκπφξην νξγαληθψλ ζεηνελψζεσλ θαη άιισλ νξγαλναλφξγαλσλ ελψζεσλ
46.75.12.48 Υνλδξηθφ εκπφξην παξάγσγσλ θπηηθψλ πξντφλησλ ή πξντφλησλ ξεηίλεο
46.75.12.49 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ιηπαληηθά πιηθά

46.75.12.50

Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ θαζαξηζκνχ κε νμέα, ζπιιηπαζκάησλ (fluxes), παξαζθεπαζκέλσλ επηηαρπληψλ βνπιθαληζκνχ, πιαζηηθνπνηεηηθψλ θαη ζηαζεξνπνηεηηθψλ ελψζεσλ γηα ειαζηηθφ ή 
πιαζηηθφ, θαηαιπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α., κεηθηνχ αιθπινβελδφιηνπ θαη αιθπινλαθζαιέληνπ π.δ.θ.α.

46.75.12.51 Υνλδξηθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ ζπλδεηηθψλ πιψλ γηα ηηο κήηξεο ή ηχπνπο ρπηεξίσλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη θαηάινηπσλ ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ παξφκνησλ βηνκεραληψλ
46.75.12.52 Υνλδξηθφ εκπφξην πεπηνλψλ/πξσηετληθψλ νπζηψλ θαη παξαγψγσλ π.δ.θ.α. θαη ζθφλεο δέξκαηνο
46.75.12.53 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαζηειίλεο

46.75.12.54

Υνλδξηθφ εκπφξην πνιηψλ πξνπιαζκάησλ, νδνληηαηξηθνχ θεξνχ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα νδνληηαηξηθή ρξήζε κε βάζε ην γχςν, παξαζθεπαζκάησλ θαη γνκψζεσλ γηα ππξνζβεζηήξεο, 
παξαζθεπαζκέλσλ κέζσλ θαιιηέξγεηαο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη ζχλζεησλ δηαγλσζηηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αληηδξαζηεξίσλ

46.75.12.55 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνσζεηηθήο ππξίηηδαο θαη παξαζθεπαζκάησλ εθξεθηηθψλ
46.75.12.56 Υνλδξηθφ εκπφξην ππξνηερλεκάησλ
46.75.12.57 Υνλδξηθφ εκπφξην ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ, ηζφηνπσλ θαη ελψζεψλ ηνπο π.δ.θ.α. θαη ξαδηελεξγψλ θαηάινηπσλ
46.75.12.58 Υνλδξηθφ εκπφξην ζνπιθηδίσλ, ζεησδψλ θαη ζεηηθψλ αιάησλ
46.75.12.59 Υνλδξηθφ εκπφξην ζνπιθνλσκέλσλ, ληηξσκέλσλ ή ληηξηδσκέλσλ παξαγψγσλ πδξνγνλαλζξάθσλ αινγνλσκέλσλ ή κε
46.75.12.60 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπλζεηηθψλ νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ δεςηθψλ νπζηψλ, δεςηθψλ παξαζθεπαζκάησλ
46.75.12.61 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπλζεηηθψλ νξγαληθψλ ρξσζηηθψλ πιψλ θαη ρξσζηηθψλ ιαθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηέο
46.75.12.62 Υνλδξηθφ εκπφξην ηππνγξαθηθήο κειάλεο
46.75.12.63 Υνλδξηθφ εκπφξην πγξνχ θαη πεπηεζκέλνπ αέξα
46.75.12.64 Υνλδξηθφ εκπφξην πγξψλ γηα πδξαπιηθά θξέλα, αληηςπθηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ απνπαγσηηθψλ πγξψλ
46.75.12.65 Υνλδξηθφ εκπφξην πδξνγφλνπ, αξγνχ, ζπάλησλ αεξίσλ, αδψηνπ θαη νμπγφλνπ
46.75.12.66 Υνλδξηθφ εκπφξην πδξνριψξηνπ, δηζεηηθνχ νμένο, δηθσζθνξηθνχ πεληνμείδηνπ, άιισλ αλφξγαλσλ νμέσλ, δηνμείδηνπ ηνπ ππξίηηνπ θαη ηνπ ζείνπ
46.75.12.67 Υνλδξηθφ εκπφξην πιηθψλ θηληξίζκαηνο, θνξέσλ βαθήο πνπ επηηαρχλνπλ ηε βαθή ή ζηεξενπνηνχλ ηηο βαθέο θαη παξφκνησλ πξντφλησλ
46.75.12.68 Υνλδξηθφ εκπφξην ππεξνμείδηνπ ηνπ πδξνγφλνπ
46.75.12.69 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνρισξησδψλ, ρισξηθψλ θαη ππεξρισξηθψλ
46.75.12.70 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηλνιψλ, θαηλνιναιθννιψλ θαη παξαγψγσλ απφ θαηλφιεο
46.75.12.71 Υνλδξηθφ εκπφξην θξπγκέλσλ ζηδεξνππξηηψλ
46.75.12.72 Υνλδξηθφ εκπφξην θσζθηληθψλ, θσζθνληθψλ, θσζθνξηθψλ θαη πνιπθσζθνξηθψλ αιάησλ

46.76 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ
46.76.1 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ

46.76.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
46.76.11.01 Υνλδξηθφ εκπφξην άιινπ κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, ηζηγαξφραξηνπ πνπ δελ έρεη θνπεί ζε θαηάιιεια κεγέζε
46.76.11.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιινπ κε επηρξηζκέλνπ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο θαη ραξηνληνχ, ρνλδξνχ ραξηηνχ γηα ζάθνπο ηχπνπ παπηέ γθνθξέ ή θπκαηνεηδνχο
46.76.11.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιινπ ραξηηνχ, ραξηνληνχ, ραξηνβάκβαθα θαη ξνιψλ απφ καιαθή θπηηαξίλε
46.76.11.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ραξηηψλ θαη ραξηνληψλ
46.76.11.05 Υνλδξηθφ εκπφξην απνηππσηηθνχ ραξηηνχ (θαξκπφλ), απηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη άιισλ ραξηηψλ γηα αληηγξαθή ή κεηαθνξά θεηκέλσλ, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια, πιάηνπο > 36 cm
46.76.11.06 Υνλδξηθφ εκπφξην δεκνζηνγξαθηθνχ ράξηε, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια
46.76.11.07 Υνλδξηθφ εκπφξην δηεζεηηθψλ δεζκψλ, πιαθψλ θαη θχιισλ, απφ ραξηνπνιηφ
46.76.11.08 Υνλδξηθφ εκπφξην εκηρεκηθνχ απιαθσηνχ ραξηηνχ (θπκαηνεηδνχο κέζνπ), ζε θπιίλδξνπο ή θχιια
46.76.11.09 Υνλδξηθφ εκπφξην θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια
46.76.11.10 Υνλδξηθφ εκπφξην κεραληθνχ μπινπνιηνχ, εκηρεκηθνχ μπινπνιηνχ, πνιηψλ απφ ηλψδεηο θπηηαξηληθέο χιεο, εθηφο απφ μπιεία
46.76.11.11 Υνλδξηθφ εκπφξην πεξγακελνεηδνχο ραξηηνχ, αδηάβξνρνπ ραξηηνχ (ιαδφραξηνπ), δηαθαλνχο ραξηηνχ αληηγξαθήο θαη ραξηηνχ γθιαζέ θαη άιισλ ζηηιπλψλ δηαθαλψλ ή εκηδηαθαλψλ ραξηηψλ
46.76.11.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιχπηπρνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, κε επηρξηζκέλνπ
46.76.11.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ζχλζεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ κε επηρξηζκέλνπ επηθαλεηαθά ή εκπνηηζκέλνπ
46.76.11.14 Υνλδξηθφ εκπφξην πιηθνχ ραξηνπνηίαο γηα ραξηί πγείαο ή ραξηί θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, γηα ραξηνπεηζέηεο θάζε είδνπο, ραξηνβάκβαθα θαη ξνιψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο
46.76.11.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο, επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο

46.76.11.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα θσηνεπαίζζεην, ζεξκνεπαίζζεην ή ειεθηξνεπαίζζεην ραξηί, ραξηηνχ απνηππσηηθήο βάζεο, βάζεο ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο
46.76.11.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ ηχπνπ παπηέ γθνθξέ, θπκαηνεηδνχο, αλάγιπθνπ ή δηάηξεηνπ π.δ.θ.α.
46.76.11.18 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο

46.76.11.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ραξηηνχ, ραξηνληνχ, ραξηνβάκβαθα θαη ξνιψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο, επηρξηζκέλσλ, εκπνηηζκέλσλ, επελδπκέλσλ, κε έγρξσκε ή ηππσκέλε επηθάλεηα, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια
46.76.11.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
46.76.11.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, γηα δηάιπζε
46.76.11.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, επεμεξγαζκέλνπ κε ζεηψδεο άιαο, εθηφο απφ πνιηφ γηα δηάιπζε
46.76.11.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ρεκηθνχ μπινπνιηνχ, επεμεξγαζκέλνπ κε ζφδα ή ζεηηθφ άιαο, εθηφο απφ πνιηφ γηα δηάιπζε

46.76.11.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνλδξνχ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο, επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο
46.76.11.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνλδξνχ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο, κε επηρξηζκέλνπ

46.76.12 Υνλδξηθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ ηλψλ
46.76.12.01 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπθνπιηψλ κεηαμνζθψιεθα θαηάιιεισλ γηα αλαπήληζε (μεηπιηγάδηαζκα)
46.76.12.02 Υνλδξηθφ εκπφξην θνπξεκέλνπ καιιηνχ, ιηπαξνχ (άπιπηνπ), θαζψο θαη θνπξεκέλνπ καιιηνχ πιπκέλνπ ζηελ πξνβηά
46.76.12.03 Υνλδξηθφ εκπφξην ιεπηφηλσλ ή ρνλδξφηλσλ δσηθψλ ηξηρψλ (θαη αινγφηξηρσλ) πνπ δελ είλαη ιαλαξηζκέλεο ή ρηεληζκέλεο
46.76.12.04 Υνλδξηθφ εκπφξην καιιηνχ πνπ έρεη αθαηξεζεί απφ ηελ πξνβηά λεθξψλ δψσλ
46.76.12.05 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλφηλσλ λεκάησλ, ισξίδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ ηερλεηά ή ζπλζεηηθά πθαληηθά πιηθά
46.76.12.06 Υνλδξηθφ εκπφξην λήκαηνο κεγάιεο αληνρήο απφ λάηινλ ή άιια πνιπακίδηα θαη απφ πνιπεζηέξεο
46.76.12.07 Υνλδξηθφ εκπφξην λήκαηνο κεγάιεο αληνρήο απφ ηερλεηή βηζθφδε
46.76.12.08 Υνλδξηθφ εκπφξην μαζκάησλ θαη απνξξηκκάησλ ηερλεηψλ ηλψλ
46.76.12.09 Υνλδξηθφ εκπφξην μεθηηδηψλ απφ καιιί ή απφ ιεπηφηλεο ή ρνλδξφηλεο δσηθέο ηξίρεο
46.76.12.10 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηψλ ή ζπλζεηηθψλ πθαληηθψλ αζπλερψλ ηλψλ, επεμεξγαζκέλσλ γηα θιψζε
46.76.12.11 Υνλδξηθφ εκπφξην ηηικάησλ (ζηνππηψλ)
46.76.12.12 Υνλδξηθφ εκπφξην ρνλδξαδηψλ βακβαθηνχ (linter)

46.76.13 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαζηηθψλ θαη ειαζηηθνχ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αθξπιηθψλ πνιπκεξψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ακηλνξεηηλψλ, θαηλνιηθψλ ξεηηλψλ θαη πνιπνπξεζαλψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαζηηθψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο π.δ.θ.α.
46.76.13.04 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ απφ θανπηζνχθ (εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ) θαη ζθνλψλ θαη θφθθσλ
46.76.13.05 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ πιαζηηθψλ
46.76.13.06 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπαηζέξσλ θαη πνιπεζηέξσλ, πνιπαλζξαθηθψλ αιάησλ, αιθπδηθψλ θαη επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ
46.76.13.07 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπακίδησλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.08 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπκεξψλ ηνπ αηζπιέληνπ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.09 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπκεξψλ ηνπ νμηθνχ βηλχιηνπ ή άιισλ εζηέξσλ θαη πνιπκεξψλ ηνπ βηλχιηνπ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.10 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπκεξψλ ηνπ πξνππιέληνπ ή άιισλ νιεθηλψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.11 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπκεξψλ ηνπ ζηπξφιηνπ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.12 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιπκεξψλ ηνπ ρισξηνχρνπ βηλχιηνπ ή άιισλ αινγνλσκέλσλ νιεθηλψλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.13 Υνλδξηθφ εκπφξην ξεηηλψλ νπξίαο, ζεηνπξίαο θαη κειακίλεο ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.14 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηιηθφλσλ ζε πξσηνγελείο κνξθέο
46.76.13.15 Υνλδξηθφ εκπφξην ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ

46.76.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, εθηφο ησλ αγξνηηθψλ, π.δ.θ.α.
46.76.19.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αγσγψλ, ζσιήλσλ θαη κάληθσλ, απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
46.76.19.02 Υνλδξηθφ εκπφξην αθξπιηθψλ θχιισλ

46.76.19.03 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, πιαθψλ, ισξίδσλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ, ηαηληψλ, ζε ξνιά θαη άιιεο ηαηλίεο ζε επίπεδεο κνξθέο απφ πιαζηηθέο χιεο π.δ.θ.α.
46.76.19.04 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ άζθαιην ή απφ παξφκνηα πιηθά
46.76.19.05 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ νξπθηψλ π.δ.θ.α.
46.76.19.06 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, θπςειψδεηο
46.76.19.07 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, κε θπςειψδεηο
46.76.19.08 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ζσιήλσλ, κε κεηαιιηθψλ
46.76.19.09 Υνλδξηθφ εκπφξην αζθαιηηθψλ κεηγκάησλ κε βάζε ηε θπζηθή άζθαιην ή ην θπζηθφ βηηνχκην, ην βηηνχκην ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ νξπθηή πίζζα ή πηζζάζθαιην
46.76.19.10 Υνλδξηθφ εκπφξην απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, πιαθψλ, ισξίδσλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ, ηαηληψλ, ζε ξνιά θαη άιιεο επίπεδεο κνξθέο απφ πιαζηηθέο χιεο, πιάηνπο >= 20 cm
46.76.19.11 Υνλδξηθφ εκπφξην βηηνχκηνπ θαη αζθάιηνπ, θπζηθψλ, αζθαιηηηψλ θαη αζθαιηηθψλ πεηξσκάησλ
46.76.19.12 Υνλδξηθφ εκπφξην γπαιηνχ ζε κάδα, ζε ζθαίξεο (εθηφο απφ ηηο κηθξνζθαίξεο), ζε ξάβδνπο ή ζε ζσιήλεο, αθαηέξγαζηνπ
46.76.19.13 Υνλδξηθφ εκπφξην θηζεξφιηζσλ (ειαθξφπεηξσλ), ζκχξηδαο, θπζηθνχ θνξνχλδηνπ, θπζηθνχ γξαλάηε θαη άιισλ θπζηθψλ ιεηαληηθψλ
46.76.19.14 Υνλδξηθφ εκπφξην θνξαιιηψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ, νζηξάθσλ καιαθίσλ, θαξθηλνεηδψλ ή ερηλφδεξκσλ θαη νζηψλ ζνππηψλ
46.76.19.15 Υνλδξηθφ εκπφξην καξγαξηηαξηψλ απφ θαιιηέξγεηα, αθαηέξγαζησλ
46.76.19.16 Υνλδξηθφ εκπφξην κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α., εθηφο απφ καιιηά απφ ζθνπξηέο πςηθακίλσλ, νξπθηά καιιηά θαη αληηθείκελα ζεξκν/ερνκνλσηηθψλ πιηθψλ
46.76.19.17 Υνλδξηθφ εκπφξην κνλφηλσλ λεκάησλ > 1 mm, ζε ξάβδνπο θάζε είδνπο θαη θαζνξηζκέλεο κνξθέο, απφ πιαζηηθέο χιεο
46.76.19.18 Υνλδξηθφ εκπφξην ληακηηδάλσλ, κπνπθαιηψλ, θηαιψλ, θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
46.76.19.19 Υνλδξηθφ εκπφξην νηλνιάζπεο, ηξπγίαο
46.76.19.20 Υνλδξηθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο ή θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε άιια πιηθά
46.76.19.21 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιηνχ ηεχηισλ, ππνιείκκαηνο εθρχιηζεο ζαθράξνπ (βαγάζζεο) θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ απφ ηελ παξαγσγή δάραξεο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

46.76.19.22 Υνλδξηθφ εκπφξην πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ (εθηφο ησλ βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ) αθαηέξγαζησλ ή απιψο θνκκέλσλ ή ρνλδξηθά δηακνξθσκέλσλ

46.76.19.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηφιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil) θαη ειαίνπ ζηλάπεο, αθαηέξγαζησλ γηα βηνκεραληθή ρξήζε
46.76.19.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηεαηίλεο
46.76.19.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηνχ γξαθίηε, θνιινεηδνχο ή εκηθνιινεηδνχο γξαθίηε, παξαζθεπαζκάησλ κε βάζε ην γξαθίηε ή άιιν άλζξαθα ππφ κνξθή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ
46.76.19.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ηερλεηνχ θνξνχλδηνπ
46.76.19.27 Υνλδξηθφ εκπφξην πιηθψλ εκθηάισζεο πγξψλ ηξνθίκσλ, εθηφο απφ γπάιηλα
46.76.19.28 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάηηλσλ πιεγκάησλ ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ απφ λήκαηα πςειήο ζπλεθηηθφηεηαο, πνπ απνηεινχληαη απφ λάηινλ ή άιια πνιπακίδηα, πνιπεζηέξεο ή βηζθφδε
46.76.19.29 Υνλδξηθφ εκπφξην πθαζκάησλ θισζηνυθαληνπξγίαο, εκπνηηζκέλσλ, επελδπκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ π.δ.θ.α.
46.76.19.30 Υνλδξηθφ εκπφξην θπζηθψλ καξγαξηηαξηψλ, αθαηέξγαζησλ
46.76.19.31 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ θεξψλ (εθηφο απφ ηα ηξηγιπθεξίδηα), γαιαθησκάησλ δέξκαηνο (δεξκαηέιαησλ), θαηάινηπσλ ηεο επεμεξγαζίαο ιηπαξψλ νπζηψλ ή δσηθψλ ή θπηηθψλ θεξψλ

46.77 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ
46.77.1 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ

46.77.10 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ
46.77.10.01 Υνλδξηθφ εκπφξην αιθαιηθψλ θαηάινηπσλ απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ μπινπνιηνχ, εθηφο απφ ην ηαιιέιαην
46.77.10.02 Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ππνιεηκκάησλ βακβαθηνχ, μεθηηδηψλ
46.77.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ απφ αλζξψπηλα καιιηά
46.77.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ αξγίιηνπ
46.77.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ κνιχβδνπ, ςεπδάξγπξνπ θαη θαζζίηεξνπ
46.77.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ ληθέιηνπ
46.77.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ ραιθνχ
46.77.10.08 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ ρξπζνχ ή επηρξπζσκέλνπ κεηάιινπ, ιεπθφρξπζνπ (πιαηίλαο) θαη άιισλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ
46.77.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ ηερλεηψλ ηλψλ
46.77.10.10 Υνλδξηθφ εκπφξην θαηάινηπσλ θαπλνχ
46.77.10.11 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ ζηδεξέλησλ βαξειηψλ
46.77.10.12 Υνλδξηθφ εκπφξην παιαηψλ ζηδήξσλ θαη κεηάιισλ (scrap)
46.77.10.13 Υνλδξηθφ εκπφξην παιαηψλ ζηδήξσλ θαη κεηάιισλ, θαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε
46.77.10.14 Υνλδξηθφ εκπφξην παιαηψλ ζηδήξσλ θαη κεηάιισλ, θαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, κεηά απφ θνπή
46.77.10.15 Υνλδξηθφ εκπφξην πξηνληδηψλ θαη ππνιεηκκάησλ μπιείαο
46.77.10.16 Υνλδξηθφ εκπφξην ξαθψλ, άρξεζησλ ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ θαη θζαξκέλσλ εηδψλ απφ πθαληηθά πιηθά
46.77.10.17 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηδεξνχρσλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ
46.77.10.18 Υνλδξηθφ εκπφξην ζθσξηψλ, ζηαρηψλ θαη άιισλ απνξξηκκάησλ απφ παξαγσγή ζηδήξνπ ή ράιπβα
46.77.10.19 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο αξγίιην
46.77.10.20 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο βαλάδην ή άιια κέηαιια ή κεηαιιηθέο ελψζεηο
46.77.10.21 Υνλδξηθφ εκπφξην ζηαρηψλ θαη ππνιεηκκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο ραιθφ, ςεπδάξγπξν ή κφιπβδν
46.77.10.22 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ βακβαθηνχ, εθηφο απφ μεθηίδηα
46.77.10.23 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ δέξκαηνο, πξηνληδηνχ, ζθφλεο θαη αιεπξηνχ δέξκαηνο
46.77.10.24 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ θαη ζξαπζκάησλ γπαιηνχ
46.77.10.25 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ καιιηνχ ή ιεπηφηλσλ ή ρνλδξφηλσλ δσηθψλ ηξηρψλ
46.77.10.26 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ κεηαμηνχ, κε ιαλαξηζκέλσλ ή θηεληζκέλσλ
46.77.10.27 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ θειινχ
46.77.10.28 Υνλδξηθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ
46.77.10.29 Υνλδξηθφ εκπφξην θζαξκέλσλ εηδψλ ξνπρηζκνχ θαη άιισλ θζαξκέλσλ εηδψλ
46.77.10.30 Υνλδξηθφ εκπφξην θπηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ
46.77.10.31 Υνλδξηθφ εκπφξην σκψλ εληνζζίσλ απνξξηκκάησλ, κε βξψζηκσλ

46.9 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην
46.90 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην

46.90.1 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην
46.90.10 Με εμεηδηθεπκέλν ρνλδξηθφ εκπφξην

46.90.10.01 Δμαγσγή ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ εηδψλ
46.90.10.02 Τπεξεζίεο εθνδηαζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο, ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηδησηηθήο ρξήζεο
46.90.10.03 Υνλδξηθφ εκπφξην βηνινγηθψλ εηδψλ
46.90.10.04 Υνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ
46.90.10.05 Υνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ ζπιιεθηηθψλ εηδψλ
46.90.10.06 Υνλδξηθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
46.90.10.07 Υνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ δψξσλ

46.90.10.08

Υνλδξηθφ εκπφξην πξνκήζεηαο δηάθνξσλ εηδψλ γεληθά πξνο ην Γεκφζην, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, λνζνθνκεία, δεκνηηθά θιπ θνηλσθειή ή φρη ηδξχκαηα θαη 
θαηαζηήκαηα

46.90.10.09 Υνλδξηθφ εκπφξην πξνκήζεηαο πινίσλ κε δηάθνξα είδε

47 Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ
47.1 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.11 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα, πνηά ή θαπλφ
47.11.1 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα, πνηά ή θαπλφ

47.11.10 Ληαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ θπξίσο ηξφθηκα, πνηά ή θαπλφ
47.11.10.01 Ληαληθφ εκπφξην super market, κε έκθαζε ζην εκπφξην ηξνθίκσλ
47.11.10.02 Ληαληθφ εκπφξην βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ
47.11.10.03 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δηαηξνθήο γεληθά
47.11.10.04 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ νηλνπαληνπσιείνπ
47.11.10.05 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ

47.19 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.19.1 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.19.10 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.19.10.01 Δθκεηάιιεπζε θαηαζηήκαηνο ςηιηθψλ εηδψλ γεληθά
47.19.10.02 Δθκεηάιιεπζε πεξίπηεξνπ
47.19.10.03 Δθκεηάιιεπζε πνιπθαηαζηεκάησλ (ππεξαγνξψλ)
47.19.10.04 Ληαληθφ εκπφξην βηνινγηθψλ εηδψλ, εθηφο ηξνθίκσλ
47.19.10.05 Ληαληθφ εκπφξην δηαθεκηζηηθψλ εηδψλ (κπξειφθ, κπινπδψλ, αλαπηήξσλ, ζηπιφ θιπ)
47.19.10.06 Ληαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήκαηα outlet
47.19.10.07 Ληαληθφ εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήκαηα stock
47.19.10.08 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δψξσλ γεληθά
47.19.10.09 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ (sex shop)

47.2 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.21 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.21.1 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.21.11 Ληαληθφ εκπφξην λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

47.21.11.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ιαραληθψλ π.δ.θ.α.
47.21.11.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θξνχησλ, ραξνππηψλ
47.21.11.03 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ ξηδψλ θαη βνιβψλ κε πςειφ πεξηερφκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
47.21.11.04 Ληαληθφ εκπφξην ειαηψλ θαη άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ, θξέζθσλ
47.21.11.05 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ
47.21.11.06 Ληαληθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ
47.21.11.07 Ληαληθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ
47.21.11.08 Ληαληθφ εκπφξην νπσξνθεπεπηηθψλ
47.21.11.09 Ληαληθφ εκπφξην παηάηαο, θξέζθηαο ή απιήο ςχμεο
47.21.11.10 Ληαληθφ εκπφξην ξηδσδψλ θαη βνιβνεηδψλ ιαραληθψλ
47.21.11.11 Ληαληθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν θαη γνπάβαο, θξέζθσλ

47.21.12 Ληαληθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ
47.21.12.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ δηαηεξεκέλσλ θξνχησλ
47.21.12.02 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ ιαραληθψλ
47.21.12.03 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, εθηφο απηψλ γηα ζπνξά
47.21.12.04 Ληαληθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ παηαηψλ
47.21.12.05 Ληαληθφ εκπφξην ειαηψλ θαη άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ, φρη θξέζθσλ
47.21.12.06 Ληαληθφ εκπφξην εζπεξηδνεηδψλ, μεξψλ
47.21.12.07 Ληαληθφ εκπφξην θνπθνπηζηψλ βεξίθνθσλ, ξνδάθηλσλ ή δακάζθελσλ
47.21.12.08 Ληαληθφ εκπφξην ιαραληθψλ δηαηεξεκέλσλ ζε μίδη ή ζε νμηθφ νμχ
47.21.12.09 Ληαληθφ εκπφξην ιαραληθψλ θαηεςπγκέλσλ
47.21.12.10 Ληαληθφ εκπφξην ιαραληθψλ, δηαηεξεκέλσλ κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ μίδη ή νμηθφ νμχ
47.21.12.11 Ληαληθφ εκπφξην καξκειάδσλ, δειέδσλ, πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή μεξψλ θαξπψλ
47.21.12.12 Ληαληθφ εκπφξην παηαηψλ θαηεςπγκέλσλ
47.21.12.13 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ θαη μεξψλ θαξπψλ, καγεηξεκέλσλ ή ακαγείξεπησλ, θαηεςπγκέλσλ
47.21.12.14 Ληαληθφ εκπφξην ρνπξκάδσλ, ζχθσλ, κπαλαλψλ, ηλδηθψλ θαξχδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξχδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, γνπάβαο, μεξψλ

47.22 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.22.1 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

47.22.13 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο
47.22.13.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ παξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο, εθρπιηζκάησλ θαη δσκψλ θξέαηνο
47.22.13.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θξεάησλ θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο θνπλειηψλ), εθηφο απφ βαηξαρνπφδαξα
47.22.13.03 Ληαληθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο βννεηδψλ
47.22.13.04 Ληαληθφ εκπφξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ρνηξνεηδψλ
47.22.13.05 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο αηγψλ
47.22.13.06 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο αιφγσλ, γατδνπξηψλ, κνπιαξηψλ ή γίλλσλ
47.22.13.07 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο βννεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο
47.22.13.08 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θνπλειηψλ
47.22.13.09 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, θαηεςπγκέλνπ
47.22.13.10 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο πξνβάησλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο
47.22.13.11 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο ρνηξνεηδψλ, λσπνχ ή απιήο ςχμεο
47.22.13.12 Ληαληθφ εκπφξην ζαιηγθαξηψλ θαη βαηξαρνπφδαξσλ, λσπψλ, απιήο ςχμεο, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, παζηψλ ή ζε άικε, εθηφο απφ ηα ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα

47.22.14 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θξέαηνο
47.22.14.01 Ληαληθφ εκπφξην άθξσλ δψσλ
47.22.14.02 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ εληνζζίσλ
47.22.14.03 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, θαηεςπγκέλσλ
47.22.14.04 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθψλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
47.22.14.05 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο θαη βξψζηκσλ εληνζζίσλ, αιαηηζκέλσλ, ζε άικε, απνμεξακέλσλ ή θαπληζηψλ, βξψζηκσλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ
47.22.14.06 Ληαληθφ εκπφξην ιηπψλ βννεηδψλ, πξνβάησλ, αηγψλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθψλ

47.23 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.23.1 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θαξθηλνεηδψλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.23.15 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, νζηξαθνεηδψλ θαη καιαθίσλ
47.23.15.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ καιαθίσλ ή νζηξαθφδεξκσλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ, δψλησλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
47.23.15.02 Ληαληθφ εκπφξην θαξθηλνεηδψλ, θαηεςπγκέλσλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ
47.23.15.03 Ληαληθφ εκπφξην θαξθηλνεηδψλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξφβησλ αζπφλδπισλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ
47.23.15.04 Ληαληθφ εκπφξην θαξθηλνεηδψλ, κε θαηεςπγκέλσλ
47.23.15.05 Ληαληθφ εκπφξην λσπψλ, απιήο ςχμεο θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ
47.23.15.06 Ληαληθφ εκπφξην ζηξεηδηψλ
47.23.15.07 Ληαληθφ εκπφξην θηιέησλ ςαξηψλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηψλ, ζπθσηηψλ ςαξηψλ θαη αβγνηάξαρνπ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
47.23.15.08 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ ή ζε άικε, θαπληζηψλ ςαξηψλ θαη βξψζηκνπ ηρζπάιεπξνπ
47.23.15.09 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ θαηά άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ, ραβηαξηνχ
47.23.15.10 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, δψλησλ
47.23.15.11 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, λσπψλ ή απιήο ςχμεο
47.23.15.12 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, θηιέησλ ςαξηψλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηψλ, ζπθσηηψλ ςαξηψλ θαη αβγνηάξαρνπ, θαηεςπγκέλσλ

47.24 Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.24.1 Ληαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.24.16 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ αξηνπνηίαο
47.24.16.01 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) ςσκηνχ θαη άιισλ εηδψλ αξηνπνηίαο
47.24.16.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ςσκηνχ θαη άιισλ εηδψλ αξηνπνηίαο
47.24.16.03 Ληαληθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ γιπθψλ κε βάζε ην αιεχξη θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.24.16.04 Ληαληθφ εκπφξην κειφςσκνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ, γιπθψλ κπηζθφησλ, βαθιψλ θαη ιεπηψλ κπηζθφησλ
47.24.16.05 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ δχκεο
47.24.16.06 Ληαληθφ εκπφξην ηξαγαλνχ ςσκηνχ, παμηκαδηψλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνχ θαη παξφκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντφλησλ
47.24.16.07 Ληαληθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ αξηνπνηίαο
47.24.16.08 Ληαληθφ εκπφξην ηπξνπηηψλ, ζάληνπηηο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.24.16.09 Ληαληθφ εκπφξην θξέζθνπ ςσκηνχ
47.24.16.10 Ληαληθφ εκπφξην θξέζθσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ
47.24.16.11 Ληαληθφ εκπφξην θχιισλ θξνχζηαο ή θαληατθηνχ

47.24.17 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε
47.24.17.01 Ληαληθφ εκπφξην δηαηεξεκέλσλ γιπθψλ κε βάζε ηε δάραξε θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.24.17.02 Ληαληθφ εκπφξην παγσηνχ θαη άιισλ εηδψλ βξψζηκνπ πάγνπ
47.24.17.03 Ληαληθφ εκπφξην παγσηνχ, ρχκα ή ηππνπνηεκέλνπ
47.24.17.04 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα), πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν
47.24.17.05 Ληαληθφ εκπφξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηφο απφ δαραξνχρν ζθφλε θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηφο απφ ρχκα
47.24.17.06 Ληαληθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ
47.24.17.07 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ, θινχδαο θξνχησλ θαη άιισλ κεξψλ θπηψλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε

47.25 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.25.2 Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.25.25 Ληαληθφ εκπφξην αιθννινχρσλ πνηψλ
47.25.25.01 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) κπίξαο, αλαςπθηηθψλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξψλ
47.25.25.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δχκσζε (π.ρ. κειίηε, απηδίηε, πδξνκειηνχ) θαη κεηγκάησλ πνηψλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε
47.25.25.03 Ληαληθφ εκπφξην απνζηαγκάησλ, εδχπνησλ, άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ζχλζεησλ αιθννινχρσλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πνηψλ
47.25.25.04 Ληαληθφ εκπφξην αθξψδνπο θξαζηνχ
47.25.25.05 Ληαληθφ εκπφξην βεξκνχη θαη άιισλ εηδψλ αξσκαηηθνχ θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα
47.25.25.06 Ληαληθφ εκπφξην θξαζηνχ απφ λσπά ζηαθχιηα, εθηφο απφ ην αθξψδεο θξαζί, κνχζηνπ ζηαθπιηψλ
47.25.25.07 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πνηψλ
47.25.25.08 Ληαληθφ εκπφξην κπίξαο

47.25.26 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ
47.25.26.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ
47.25.26.02 Ληαληθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη αεξηνχρσλ λεξψλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαλζεί ή αξσκαηηζηεί
47.25.26.03 Ληαληθφ εκπφξην παγαθηψλ βξψζηκσλ, ζε θχβνπο ή ληθάδεο
47.25.26.04 Ληαληθφ εκπφξην παγσκέλνπ ηζαγηνχ
47.25.26.05 Ληαληθφ εκπφξην ρπκψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

47.26 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.26.2 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.26.27 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ
47.26.27.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ κεηαπνηεκέλνπ θαπλνχ θαη ππνθαηάζηαησλ, νκνγελνπνηεκέλνπ ή αλαζπζηακέλνπ θαπλνχ, εθρπιηζκάησλ θαη απνζηαγκάησλ θαπλνχ
47.26.27.02 Ληαληθφ εκπφξην αλαπηήξσλ
47.26.27.03 Ληαληθφ εκπφξην αλαπηήξσλ ηζηγάξσλ θαη άιισλ αλαπηήξσλ, πηπψλ θαπλίζκαηνο θαη πηπψλ γηα πνχξα ή ηζηγάξα θαη ησλ κεξψλ ηνπο
47.26.27.04 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θαπληζηνχ
47.26.27.05 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ αλαπηήξσλ, ππξνθνξηθψλ θξακάησλ, εηδψλ απφ εχθιεθηα πιηθά θαη ηεκαρίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή πηπψλ
47.26.27.06 Ληαληθφ εκπφξην πνχξσλ, πνχξσλ κε θνκκέλν άθξν, πνπξαθηψλ θαη ηζηγάξσλ, απφ θαπλφ ή ππνθαηάζηαηα ηνπ θαπλνχ
47.26.27.07 Ληαληθφ εκπφξην ζπίξησλ
47.26.27.08 Ληαληθφ εκπφξην ηζηγαξφραξηνπ
47.26.27.09 Ληαληθφ εκπφξην πγξνχ ή πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ γηα γέκηζκα αλαπηήξσλ, νη νπνίνη έρνπλ ρσξεηηθφηεηα >= 300 cm3

47.29 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.29.1 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη αβγψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.29.18 Ληαληθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ
47.29.18.01 Ληαληθφ εκπφξην βνχηπξνπ
47.29.18.02 Ληαληθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ γεληθά
47.29.18.03 Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο
47.29.18.04 Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο κε πεξηζζφηεξν απφ 6% ιίπνο, φρη ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνχρσλ
47.29.18.05 Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο ζε ζηεξεέο κνξθέο
47.29.18.06 Ληαληθφ εκπφξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ πιψλ, ζε άιιεο κνξθέο εθηφο ηεο ζηεξεάο
47.29.18.07 Ληαληθφ εκπφξην γηανπξηηνχ θαη άιισλ εηδψλ δπκσκέλνπ ή νμηληζκέλνπ γάιαθηνο ή θξέκαο
47.29.18.08 Ληαληθφ εκπφξην επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνχ γάιαθηνο
47.29.18.09 Ληαληθφ εκπφξην ηπξηνχ θαη ηπξνπήγκαηνο

47.29.19 Ληαληθφ εκπφξην αβγψλ
47.29.19.01 Ληαληθφ εκπφξην αβγψλ κε ην θέιπθνο

47.29.2 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ
47.29.21 Ληαληθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ

47.29.21.01 Ληαληθφ εκπφξην αιαηηνχ επηηξαπέδηνπ
47.29.21.02 Ληαληθφ εκπφξην αθεςεκάησλ βνηάλσλ
47.29.21.03 Ληαληθφ εκπφξην εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε
47.29.21.04 Ληαληθφ εκπφξην θαβνπξδηζκέλνπ θαη αιεζκέλνπ θαθέ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.29.21.05 Ληαληθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε
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47.29.21.06 Ληαληθφ εκπφξην θαθάνπ ζε ζθφλε, πνπ πεξηέρεη πξφζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή χιε
47.29.21.07 Ληαληθφ εκπφξην θαξπθεπκάησλ - κπαραξηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ, αιεζκέλσλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ
47.29.21.08 Ληαληθφ εκπφξην θαθέ απνθαθετλσκέλνπ
47.29.21.09 Ληαληθφ εκπφξην θαθέ κε απνθαθετλσκέλνπ
47.29.21.10 Ληαληθφ εκπφξην κάηε
47.29.21.11 Ληαληθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, επεμεξγαζκέλσλ
47.29.21.12 Ληαληθφ εκπφξην κπαραξηθψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ
47.29.21.13 Ληαληθφ εκπφξην πξάζηλνπ ηζαγηνχ (κε δπκσκέλνπ), καχξνπ ηζαγηνχ (δπκσκέλνπ) θαη ελ κέξεη δπκσκέλνπ ηζαγηνχ ζε άκεζε ζπζθεπαζία, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3 kg
47.29.21.14 Ληαληθφ εκπφξην ζαιηζψλ, αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ θαη αξηπκάησλ, αιεπξηνχ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνχ θαη παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο
47.29.21.15 Ληαληθφ εκπφξην ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ, εθρπιηζκάησλ, νπζηψλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ

47.29.22 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ
47.29.22.01 Ληαληθφ εκπφξην ειαηφιαδνπ
47.29.22.02 Ληαληθφ εκπφξην ειαίσλ άιισλ ειαηνχρσλ θαξπψλ
47.29.22.03 Ληαληθφ εκπφξην δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ, αθαηέξγαζησλ θαη εμεπγεληζκέλσλ, εθηφο απφ ιίπε βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθψλ
47.29.22.04 Ληαληθφ εκπφξην δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
47.29.22.05 Ληαληθφ εκπφξην θαιακπνθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, φρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ
47.29.22.06 Ληαληθφ εκπφξην καξγαξίλεο θαη παξφκνησλ παξαζθεπαζκάησλ
47.29.22.07 Ληαληθφ εκπφξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηφιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil) θαη ειαίνπ ζηλάπεο, αθαηέξγαζησλ

47.29.22.08

Ληαληθφ εκπφξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηφιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil), ζνπζακέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, 
εμεπγεληζκέλσλ, αιιά κε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ

47.29.22.09

Ληαληθφ εκπφξην θνηληθέιαηνπ, ειαίνπ ηλδηθήο θαξχδαο, θνηληθνππξήλσλ, babassu θαη ιηλέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά φρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ, ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ιηπψλ 
θαη ειαίνπ (εθηφο απφ ην θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο π.δ.θ.α.

47.29.23 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ γηα βξέθε, ηξνθίκσλ δηαίηεο θαη άιισλ νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο
47.29.23.01 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο δηαηξνθήο
47.29.23.02 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- παηδηθψλ ηξνθψλ
47.29.23.03 Ληαληθφ εκπφξην νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ
47.29.23.04 Ληαληθφ εκπφξην παηδηθψλ ηξνθψλ

47.29.24 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α.
47.29.24.01 Ληαληθφ εκπφξην αβγψλ ρσξίο ην θέιπθνο, θαη θξφθσλ αβγψλ, λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθψκαηνο αβγνχ
47.29.24.02 Ληαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζηεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή
47.29.24.03 Ληαληθφ εκπφξην αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ γεληθά
47.29.24.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ π.δ.θ.α.
47.29.24.05 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δεκεηξηαθψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ληθάδεο αξαβφζηηνπ)
47.29.24.06 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α.
47.29.24.07 Ληαληθφ εκπφξην ακαγείξεπησλ δπκαξηθψλ, κε παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ
47.29.24.08 Ληαληθφ εκπφξην ακχισλ, ηλνπιίλεο, γινπηέλεο ζηηαξηνχ, δεμηξηλψλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακχισλ
47.29.24.09 Ληαληθφ εκπφξην απνθινησκέλνπ ξπδηνχ
47.29.24.10 Ληαληθφ εκπφξην αξάπηθσλ θηζηηθηψλ
47.29.24.11 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο π.δ.θ.α.
47.29.24.12 Ληαληθφ εκπφξην βχλεο
47.29.24.13 Ληαληθφ εκπφξην γιπθφδεο θαη ζηξνπηνχ γιπθφδεο, θξνπθηφδεο θαη ζηξνπηνχ θξνπθηφδεο, ηκβεξηνζάθραξνπ, ζαθράξσλ θαη ζηξνπηνχ ζαθράξσλ π.δ.θ.α., ηερλεηνχ κειηνχ θαη θαξακέιαο
47.29.24.14 Ληαληθφ εκπφξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξφδεο ζε ζηεξεά κνξθή, πνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο
47.29.24.15 Ληαληθφ εκπφξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο απφ δαραξνθάιακν ή δαραξφηεπηια πνπ πεξηέρεη πξφζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο, δάραξεο θαη ζηξνπηνχ ζθελδάκνπ
47.29.24.16 Ληαληθφ εκπφξην καγεηξεκέλσλ δπκαξηθψλ, παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλσλ, θνπζθνχο
47.29.24.17 Ληαληθφ εκπφξην καγηάο (ελεξγνχ ή αδξαλνχο), άιισλ κνλνθχηηαξσλ κηθξννξγαληζκψλ, λεθξψλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ δηνγθσηηθψλ ζθνλψλ
47.29.24.18 Ληαληθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο
47.29.24.19 Ληαληθφ εκπφξην κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή εηδψλ αξηνπνηίαο
47.29.24.20 Ληαληθφ εκπφξην κειάζαο
47.29.24.21 Ληαληθφ εκπφξην μεξψλ θαξπψλ
47.29.24.22 Ληαληθφ εκπφξην μεξψλ θαξπψλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ θηζηηθηψλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξφπν επεμεξγαζκέλσλ
47.29.24.23 Ληαληθφ εκπφξην μηδηνχ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνχ, πνπ ιακβάλνληαη απφ ην νμηθφ νμχ
47.29.24.24 Ληαληθφ εκπφξην νζπξίσλ, ζπζθεπαζκέλσλ
47.29.24.25 Ληαληθφ εκπφξην ξπδηνχ, αιεζκέλνπ
47.29.24.26 Ληαληθφ εκπφξην ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνχ ζκηγαδηνχ
47.29.24.27 Ληαληθφ εκπφξην ζθιεξoχ ζηηαξηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ αλζξψπνπο
47.29.24.28 Ληαληθφ εκπφξην ζνππψλ θαη δσκψλ θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπο
47.29.24.29 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνχ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνχ, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
47.29.24.30 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ζφγηαο
47.29.24.31 Ληαληθφ εκπφξην ηαπηφθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ απφ άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θφθθσλ θιπ
47.29.24.32 Ληαληθφ εκπφξην θπθηψλ θαη άιισλ αιγψλ, λσπψλ ή απνμεξακέλσλ
47.29.24.33 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθνχ κειηνχ
47.29.24.34 Ληαληθφ εκπφξην θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ, γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε
47.29.24.35 Ληαληθφ εκπφξην ρφλδξσλ (κπιηγνπξηνχ) δεκεηξηαθψλ

47.3 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.30 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.30.8 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ θίλεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.30.81 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ γηα νρήκαηα

47.30.81.01 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο
47.30.81.02 Ληαληθφ εκπφξην κεηγκάησλ θαπζίκσλ κε βηνθαχζηκα, γηα θηλεηήξεο
47.30.81.03 Ληαληθφ εκπφξην ιηπαληηθψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, νξπθηειαίσλ, άιισλ ιηπαληηθψλ, βαξέσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
47.30.81.04 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ έθπιπζεο απηνθηλήησλ
47.30.81.05 Ληαληθφ εκπφξην ζηηιβσηηθψλ νπζηψλ θαη θξεκψλ, γηα απηνθίλεηα
47.30.81.06 Ληαληθφ εκπφξην (πξαηήξην) πγξαεξίσλ γηα εθνδηαζκφ απηνθηλήησλ
47.30.81.07 Ληαληθφ εκπφξην πγξψλ γηα πδξαπιηθά θξέλα, αληηςπθηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ απνπαγσηηθψλ πγξψλ

47.4 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.41 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.41.3 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.41.31 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ θαη ινγηζκηθνχ

47.41.31.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κνλάδσλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ π.δ.θ.α.

47.41.31.02

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρνπλ ή φρη ζην ίδην πεξίβιεκα κία ή δχν απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο κνλάδσλ: κνλάδσλ κλήκεο, κνλάδσλ εηζφδνπ, 
κνλάδσλ εμφδνπ

47.41.31.03 Ληαληθφ εκπφξην αλαινγηθψλ ή πβξηδηθψλ κεραλψλ απηφκαηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
47.41.31.04 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ηνπο
47.41.31.05 Ληαληθφ εκπφξην καγλεηηθψλ ή νπηηθψλ αλαγλσζηψλ
47.41.31.06 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ
47.41.31.07 Ληαληθφ εκπφξην κέζσλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
47.41.31.08 Ληαληθφ εκπφξην κνλάδσλ εηζφδνπ ή εμφδνπ, πνπ πεξηέρνπλ ή φρη ζην ίδην πεξίβιεκα κνλάδεο κλήκεο
47.41.31.09 Ληαληθφ εκπφξην κνλάδσλ κλήκεο
47.41.31.10 Ληαληθφ εκπφξην πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
47.41.31.11 Ληαληθφ εκπφξην θνξεηψλ ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, βάξνπο <=10 kg, φπσο απηέο ησλ ηχπσλ "laptops", "notebooks" θαη "sub-notebooks"
47.41.31.12 Ληαληθφ εκπφξην ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή ζπζηεκάησλ

47.41.31.13

Ληαληθφ εκπφξην ςεθηαθψλ απηφκαησλ κεραλψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρνπλ ζην ίδην πεξίβιεκα ηνπιάρηζηνλ κηα θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, κηαο κνλάδαο εηζφδνπ θαη κηαο 
κνλάδαο εμφδνπ, ζπλδπαζκέλσλ ή κε

47.42 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.42.3 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.42.32 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ
47.42.32.01 Ληαληθφ εκπφξην δεθηψλ ξαδηνηειεθσλίαο ή ξαδηνηειεγξαθίαο π.δ.θ.α.
47.42.32.02 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
47.42.32.03 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα ηελ ελζχξκαηε ηειεθσλία ή ηελ ελζχξκαηε ηειεγξαθία
47.42.32.04 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ εθπνκπήο γηα ηε ξαδηνηειεθσλία, ξαδηνηειεγξαθία, ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε
47.42.32.05 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη εμαξηεκάησλ
47.42.32.06 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο
47.42.32.07 Ληαληθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ δνξπθνξηθψλ ιήςεσλ (θεξαηψλ, αλαθιαζηήξσλ)
47.42.32.08 Ληαληθφ εκπφξην ηειεθσληθψλ θέληξσλ, ζπκβαηηθψλ ηειεθψλσλ, ζπξνηειέθσλσλ θαη ινηπνχ ηειεθσληθνχ εμνπιηζκνχ

47.43 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.43.3 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ήρνπ θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.43.33 Ληαληθφ εκπφξην ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ βίληεν
47.43.33.01 Ληαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ δεθηψλ ξαδηφθσλνπ ή ηειεφξαζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ
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47.43.33.02 Ληαληθφ εκπφξην απηνκάησλ κεραληθψλ ζπζθεπψλ, παηγλίσλ, ζθαηξηζηεξίσλ, ειεθηξφθσλσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.43.33.03 Ληαληθφ εκπφξην δεθηψλ ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο (εθηφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα απηνθίλεηα), πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο
47.43.33.04 Ληαληθφ εκπφξην δεθηψλ ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο
47.43.33.05 Ληαληθφ εκπφξην δεθηψλ ηειεφξαζεο
47.43.33.06 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ εληζρπηψλ αθνπζηηθήο ζπρλφηεηαο, ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ελίζρπζεο ήρνπ
47.43.33.07 Ληαληθφ εκπφξην θεξαηψλ θαη αλαθιαζηήξσλ θάζε είδνπο θαη κεξψλ ηνπο, κεξψλ ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ θαη πνκπψλ, κεξψλ εμνπιηζκνχ ξαληάξ, φρη γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
47.43.33.08 Ληαληθφ εκπφξην καγλεηφθσλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο ήρνπ
47.43.33.09 Ληαληθφ εκπφξην κεγάθσλσλ, αθνπζηηθψλ θεθαιήο, αθνπζηηθψλ θαη ζπλδπαζκψλ κηθξφθσλσλ θαη αθνπζηηθψλ
47.43.33.10 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ εμνπιηζκνχ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη εηθφλαο
47.43.33.11 Ληαληθφ εκπφξην κηθξφθσλσλ θαη ππνζηεξηγκάησλ ηνπο
47.43.33.12 Ληαληθφ εκπφξην ξαδηνθσληθψλ δεθηψλ, ζπζθεπψλ βίληεν θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.43.33.13 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ εγγξαθήο ή αλαπαξαγσγήο εηθφλαο
47.43.33.14 Ληαληθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ πεξηζηξνθήο δίζθσλ, πηθάπ, θαζεηφθσλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ αλαπαξαγσγήο ήρνπ
47.43.33.15 Ληαληθφ εκπφξην ηειενπηηθψλ κεραλψλ ιήςεο
47.43.33.16 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο ξαδηνκαγλεηφθσλσλ ζε απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο θαη απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα

47.5 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.51 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.51.5 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.51.51 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο

47.51.51.01 Ληαληθφ εκπφξην αγθίζηξσλ, θνπηηζψλ θαη πνξπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ βαζηθά κέηαιια
47.51.51.02 Ληαληθφ εκπφξην αγθξαθψλ, ζνπζηψλ, θνπηηζψλ θαη κεξψλ ηνπο, θνπκπηψλ, θεξκνπάξ
47.51.51.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηξφλ
47.51.51.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πιεθηψλ πθαζκάησλ ή πθαζκάησλ θξνζέ
47.51.51.05 Ληαληθφ εκπφξην βεινλψλ ξαςίκαηνο, βεινλψλ πιεμίκαηνο θαη παξφκνησλ εηδψλ, γηα ρξήζε κε ην ρέξη
47.51.51.06 Ληαληθφ εκπφξην δαληειψλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα
47.51.51.07 Ληαληθφ εκπφξην εγρψξησλ πθαληψλ
47.51.51.08 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ χπλνπ
47.51.51.09 Ληαληθφ εκπφξην ειαζηηθνπνηεκέλσλ πθαζκάησλ, εθηφο απφ πιέγκαηα ελίζρπζεο (ιηλά) επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ)
47.51.51.10 Ληαληθφ εκπφξην επηκεηαιισκέλσλ λεκάησλ
47.51.51.11 Ληαληθφ εκπφξην εξγφρεηξσλ
47.51.51.12 Ληαληθφ εκπφξην θαιπκκάησλ θξεβαηηψλ
47.51.51.13 Ληαληθφ εκπφξην θεληεκάησλ κε ην θνκκάηη, ζε ισξίδεο ή ζε δηαθνζκεηηθά ζρέδηα
47.51.51.14 Ληαληθφ εκπφξην θισζηψλ
47.51.51.15 Ληαληθφ εκπφξην θισζηψλ θαη θνξδνληψλ απφ θανπηζνχθ, θαιπκκέλσλ κε πθαληηθά πιηθά, πθαληηθνχ λήκαηνο θαη ισξίδσλ, εκπνηηζκέλσλ ή θαιπκκέλσλ κε ειαζηηθφ ή πιαζηηθφ
47.51.51.16 Ληαληθφ εκπφξην θισζηψλ θαη λεκάησλ ξαςίκαηνο
47.51.51.17 Ληαληθφ εκπφξην θνπβεξηψλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ηαμηδηνχ (εθηφο απφ ειεθηξηθέο θνπβέξηεο)
47.51.51.18 Ληαληθφ εκπφξην θνπξεκέλνπ καιιηνχ, ιηπαξνχ (άπιπηνπ), θαζψο θαη θνπξεκέλνπ καιιηνχ, πιπκέλνπ ζηελ πξνβηά
47.51.51.19 Ληαληθφ εκπφξην ιεπηφηλσλ ή ρνλδξφηλσλ δσηθψλ ηξηρψλ (θαη αινγφηξηρσλ) πνπ δελ είλαη ιαλαξηζκέλεο ή ρηεληζκέλεο
47.51.51.20 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- αλδξηθψλ πθαζκάησλ
47.51.51.21 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- θεληεκάησλ
47.51.51.22 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα
47.51.51.23 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- πθαζκάησλ, γηα γπλαηθεία ξνχρα
47.51.51.24 Ληαληθφ εκπφξην κε πθαληψλ θαη εηδψλ απφ κε πθαληά, εθηφο απφ ηα είδε έλδπζεο
47.51.51.25 Ληαληθφ εκπφξην κνπζακάδσλ, ηεληψλ, πεξζίδσλ παξάζπξσλ θαη ζθελψλ ηζίξθνπ
47.51.51.26 Ληαληθφ εκπφξην κπνκπνληέξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ γάκσλ θαη βαπηίζεσλ
47.51.51.27 Ληαληθφ εκπφξην λεκάησλ θαη ισξίδσλ ππφ κνξθή θνξδνλέηνπ, λεκάησλ ζελίιιηαο θαη ξαβδσηψλ λεκάησλ κε ζειηέο
47.51.51.28 Ληαληθφ εκπφξην λεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.51.51.29 Ληαληθφ εκπφξην παπισκάησλ
47.51.51.30 Ληαληθφ εκπφξην πεηζεηψλ κπάληνπ θαη θνπδίλαο
47.51.51.31 Ληαληθφ εκπφξην πηιήκαηνο (ηζφραο), επελδπκέλνπ, επηθαιπκκέλνπ ή ιακηλαξηζκέλνπ
47.51.51.32 Ληαληθφ εκπφξην πξνηχπσλ γπλαηθείσλ ακθηέζεσλ (παηξφλ)
47.51.51.33 Ληαληθφ εκπφξην ζεληνληψλ θαη καμηιαξνζεθψλ
47.51.51.34 Ληαληθφ εκπφξην ζεκαηψλ θαη ιαβάξσλ
47.51.51.35 Ληαληθφ εκπφξην ζηελψλ πθαληψλ πθαζκάησλ, δηαθνζκεηηθψλ γαξληηνχξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.51.51.36 Ληαληθφ εκπφξην ζπλέξγσλ γηα ην θέληεκα θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.51.51.37 Ληαληθφ εκπφξην ηεληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.51.51.38 Ληαληθφ εκπφξην ηηικάησλ (ζηνππηψλ)
47.51.51.39 Ληαληθφ εκπφξην ηνιππψλ θαη ζθφλεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη λεπ κχισλ
47.51.51.40 Ληαληθφ εκπφξην ηνπιηψλ θαη άιισλ δηθηπσηψλ πθαζκάησλ, πθαζκάησλ πιεθηψλ ή θξνζέ
47.51.51.41 Ληαληθφ εκπφξην ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ
47.51.51.42 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ ξαπηηθήο γεληθά
47.51.51.43 Ληαληθφ εκπφξην πθαληηθψλ πξντφλησλ θαπηηνλέ κε ην θνκκάηη
47.51.51.44 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ)
47.51.51.45 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ κεηαιιηθή θισζηή θαη πθαληψλ πθαζκάησλ απφ επηκεηαιισκέλν λήκα π.δ.θ.α.
47.51.51.46 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ζπλζεηηθά ή ηερλεηά λήκαηα αζπλερψλ ηλψλ
47.51.51.47 Ληαληθφ εκπφξην πθαληψλ πθαζκάησλ απφ ζπλζεηηθά ή ηερλεηά λήκαηα ζπλερψλ ηλψλ
47.51.51.48 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ γηα γπλαηθεία ξνχρα θαη ιεπθψλ εηδψλ
47.51.51.49 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ επηπιψζεσλ ή άιισλ πθαζκάηηλσλ εηδψλ ηαπεηζαξίαο
47.51.51.50 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ θισζηνυθαληνπξγίαο, εκπνηηζκέλσλ, επελδπκέλσλ ή επηθαιπκκέλσλ π.δ.θ.α.
47.51.51.51 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο
47.51.51.52 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ θαη άιισλ εηδηθψλ πθαζκάησλ
47.51.51.53 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ηέξη, πιεθηψλ ή θξνζέ
47.51.51.54 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ πνιπηειείαο, γηα γπλαηθεία ξνχρα
47.51.51.55 Ληαληθφ εκπφξην πθαζκάησλ, γηα αλδξηθά ξνχρα
47.51.51.56 Ληαληθφ εκπφξην θηγνπξηληψλ θαη πιηζέδσλ
47.51.51.57 Ληαληθφ εκπφξην ςηιηθψλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

47.51.52 Ληαληθφ εκπφξην θνπξηηλψλ θαη δηρηπσηψλ θνπξηηλψλ
47.51.52.01 Ληαληθφ εκπφξην θνπξηηλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πηπρσηέο) θαη εζσηεξηθψλ ζηνξηψλ, γχξσλ (βνιάλ) θνπξηηλψλ ή θξεβαηηψλ

47.52 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.52.4 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, ρξσκάησλ θαη ηδακηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.52.41 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ
47.52.41.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ
47.52.41.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ βαζηθά κέηαιια π.δ.θ.α.
47.52.41.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θιεηδαξηψλ απφ βαζηθά κέηαιια
47.52.41.04 Ληαληθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη ζχξκαηνο απφ θαζζίηεξν
47.52.41.05 Ληαληθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη ζχξκαηνο απφ κφιπβδν
47.52.41.06 Ληαληθφ εκπφξην ειαηεξίσλ θαη ειαζκάησλ ειαηεξίσλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα θαη ράιθηλσλ ειαηεξίσλ
47.52.41.07 Ληαληθφ εκπφξην ζεξκνκνλσκέλσλ δεμακελψλ (εθηφο ησλ δνρείσλ γηα αέξηα), απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ρσξεηηθφηεηαο < 300 lt
47.52.41.08 Ληαληθφ εκπφξην θαξθηψλ, πξνθψλ, πηλεδψλ, ζπλδεηήξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.52.41.09 Ληαληθφ εκπφξην θνριηψλ (βηδψλ) θαη ινηπψλ βηνκεραληθψλ εηδψλ
47.52.41.10 Ληαληθφ εκπφξην θνριησηψλ θαη κε θνριησηψλ κεηαιιηθψλ ζπλδεηήξσλ
47.52.41.11 Ληαληθφ εκπφξην ινπθέησλ θαη θιεηδαξηψλ γηα έπηπια, απφ βαζηθά κέηαιια
47.52.41.12 Ληαληθφ εκπφξην κεληεζέδσλ, εμαξηεκάησλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, θαηάιιεισλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα, πφξηεο, παξάζπξα, έπηπια θαη παξφκνηα είδε, απφ βαζηθά κέηαιια

47.52.41.13 Ληαληθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ πθαζκάησλ, ζηηψλ, πιεγκάησλ, δηθηπσηψλ θαη πιηθψλ πεξίθξαμεο απφ ζχξκα ζηδήξνπ, ράιπβα ή ραιθνχ, ηεηακέλσλ θχιισλ κεηάιινπ απφ ζίδεξν, ράιπβα ή ραιθφ
47.52.41.14 Ληαληθφ εκπφξην πνξπψλ θαη πιαηζίσλ κε πφξπεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θιεηδαξηέο, κεξψλ ηνπο θαη ρσξηζηψλ θιεηδηψλ
47.52.41.15 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ νηθνδνκψλ θαη εξγαιείσλ ηερληθψλ
47.52.41.16 Ληαληθφ εκπφξην ζηειερψλ θαη ιαβψλ γηα ζθνχπεο ή βνχξηζεο, θαιαπνδηψλ γηα κπφηεο ή παπνχηζηα, απφ μπιεία
47.52.41.17 Ληαληθφ εκπφξην ζπξκαηνπιέγκαηνο
47.52.41.18 Ληαληθφ εκπφξην ζπξκαηνπιέγκαηνο, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, ζπξκαηφζρνηλσλ, θαισδίσλ, πιεμνχδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ ραιθφ ή αινπκίλην, κε ειεθηξνκνλσκέλσλ
47.52.41.19 Ληαληθφ εκπφξην ζχξκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή άιιν θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
47.52.41.20 Ληαληθφ εκπφξην ζχξκαηνο απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
47.52.41.21 Ληαληθφ εκπφξην ζχξκαηνο απφ ραιθφ ή αξγίιην
47.52.41.22 Ληαληθφ εκπφξην ζχξκαηνο, ξάβδσλ, ζσιήλσλ, πιαθψλ, ειεθηξνδίσλ, κε επηθάιπςε ή κε ππξήλα απφ ζπιιίπαζκα (flux)
47.52.41.23 Ληαληθφ εκπφξην ζπξκαηφζρνηλσλ, θαισδίσλ, πιεμνχδσλ, αξηαλψλ (ζακπαληψλ) θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξνκνλσκέλσλ

47.52.42 Ληαληθφ εκπφξην ρξσκάησλ, βεξληθηψλ, ινχζηξσλ θαη άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ
47.52.42.01 Ληαληθφ εκπφξην αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη άιισλ κεηνπζησκέλσλ απνζηαγκάησλ κε νπνηαδήπνηε πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα
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47.52.42.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ βνπξηζψλ π.δ.θ.α.
47.52.42.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θνιιψλ
47.52.42.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ρξσκάησλ επίρξηζεο θαη βεξληθηψλ, παξαζθεπαζκέλσλ ζηεγαλσηηθψλ
47.52.42.05 Ληαληθφ εκπφξην άζπξνπ πεηξειατθνχ αηζέξα (white spirit)
47.52.42.06 Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ άιισλ ρεκηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

47.52.42.07

Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ θαζαξηζκνχ κε νμέα, ζπιιηπαζκάησλ, παξαζθεπαζκέλσλ επηηαρπληψλ βνπιθαληζκνχ, πιαζηηθνπνηεηηθψλ θαη ζηαζεξνπνηεηηθψλ ελψζεσλ γηα ειαζηηθφ ή πιαζηηθφ, 
θαηαιπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α., κεηθηνχ αιθπινβελδφιηνπ θαη αιθπινλαθαηαιπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.

47.52.42.08

Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ, αδηαθαλνπνηεηψλ θαη ρξσκάησλ, παισδψλ ζκάιησλ θαη επηζηξψζεσλ, επηθαιπκκάησλ θεξακεπηηθήο, πγξψλ ινχζηξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη 
ηξηκκέλνπ γπαιηνχ

47.52.42.09 Ληαληθφ εκπφξην πηζζψλ απφ ιηζάλζξαθα, απφ ιηγλίηε ή ηχξθε θαη άιισλ νξπθηψλ πηζζψλ
47.52.42.10 Ληαληθφ εκπφξην ρξσκάησλ γεληθά
47.52.42.11 Ληαληθφ εκπφξην ρξσκάησλ επίρξηζεο θαη βεξληθηψλ κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή ή πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε πδαηψδεο κέζν
47.52.42.12 Ληαληθφ εκπφξην ρξσκάησλ επίρξηζεο θαη βεξληθηψλ κε βάζε πνιπεζηέξεο, αθξπιηθά πνιπκεξή ηνπ βηλχιηνπ, ζε κε πδαηψδεο δηάιπκα

47.52.43 Ληαληθφ εκπφξην επίπεδσλ ηδακηψλ
47.52.43.01 Ληαληθφ εκπφξην γπαιηνχ "βηηξφ"
47.52.43.02 Ληαληθφ εκπφξην γπαιηνχ αζθαιείαο (φρη γηα εμνπιηζκφ κεηαθνξάο)

47.52.43.03 Ληαληθφ εκπφξην γπαιηνχ ζε θχιια, θπξησκέλνπ, κε θαηεξγαζκέλα άθξα, ραξαγκέλνπ, δηάηξεηνπ, εθπαισκέλνπ ή θαηά άιιν ηξφπν θαηεξγαζκέλνπ, αιιά κε πιαηζησκέλνπ ή ζπλαξκνινγεκέλνπ
47.52.43.04 Ληαληθφ εκπφξην γπαιηνχ ρπηεπηνχ, ειαηνχ, φιθηκνπ ή θπζεηνχ ζε θχιια, άιια κε θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν
47.52.43.05 Ληαληθφ εκπφξην επίπεδνπ γπαιηνχ θαη επηθαλεηαθά ιεηαζκέλνπ ή ζηηιβσκέλνπ γπαιηνχ, ζε θχιια, αιιά κε θαηεξγαζκέλνπ θαηά άιιν ηξφπν
47.52.43.06 Ληαληθφ εκπφξην κνλσηηθψλ πιαθψλ απφ γπαιί κε πνιιαπιά ηνηρψκαηα, εθηφο απηψλ γηα εμνπιηζκφ κεηαθνξάο

47.52.44 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ γηα ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν
47.52.44.01 Ληαληθφ εκπφξην θιαδεπηηθψλ ςαιίδσλ θξαθηψλ, ςαιίδσλ θνπήο ριννηάπεηα, κεραλψλ θνπήο ησλ άθξσλ ηεο ριφεο
47.52.44.02 Ληαληθφ εκπφξην ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα

47.52.45 Ληαληθφ εκπφξην πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο, θαζψο θαη πξνκεζεηψλ
47.52.45.01 Ληαληθφ εκπφξην δηθιείδσλ κείσζεο ηεο πίεζεο, δηθιείδσλ ειέγρνπ, ξπζκηζηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ
47.52.45.02 Ληαληθφ εκπφξην θεξακηθψλ ζσιελψζεσλ, αγσγψλ, πδξνξξνψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιελψζεσλ
47.52.45.03 Ληαληθφ εκπφξην ιεβήησλ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε
47.52.45.04 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ζηξνθίγγσλ θαη δηθιείδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.52.45.05 Ληαληθφ εκπφξην ζηξνθίγγσλ, θαλνπιψλ, δηθιείδσλ γηα λεξνρχηεο, ληπηήξεο, κπηληέδεο, θαδαλάθηα, κπαληέξεο θαη παξφκνηα είδε, δηθιείδσλ ζσκάησλ θαινξηθέξ θεληξηθήο ζέξκαλζεο
47.52.45.06 Ληαληθφ εκπφξην ζσκάησλ θαινξηθέξ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε, πνπ δελ ζεξκαίλνληαη ειεθηξηθά, απφ ζίδεξν ή ράιπβα
47.52.45.07 Ληαληθφ εκπφξην πδξαπιηθψλ εηδψλ

47.52.46 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο
47.52.46.01 Ληαληθφ εκπφξην θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο
47.52.46.02 Ληαληθφ εκπφξην κπαληέξσλ, ληπηήξσλ, ιεθαλψλ θαη ησλ θαιπκκάησλ ηνπο, θαδαλαθηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ πγηεηλήο απφ πιαζηηθέο χιεο
47.52.46.03 Ληαληθφ εκπφξην λεξνρπηψλ, ληπηήξσλ, κπαληέξσλ θαη άιισλ εηδψλ πγηεηλήο θαη κεξψλ ηνπο, απφ ζίδεξν, ράιπβα, ραιθφ ή αινπκίλην

47.52.47 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο
47.52.47.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εξγαιείσλ
47.52.47.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο
47.52.47.03 Ληαληθφ εκπφξην αιπζίδσλ (εθηφο ησλ αξζξσηψλ αιπζίδσλ) θαη κεξψλ ηνπο, εθηφο απηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
47.52.47.04 Ληαληθφ εκπφξην γεσξγηθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο
47.52.47.05 Ληαληθφ εκπφξην ειθπζηήξσλ νδεγνχκελσλ απφ πεδνχο
47.52.47.06 Ληαληθφ εκπφξην ελαιιαθηηθψλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα, είηε ρσξίο ξεχκα, ή γηα εξγαιεηνκεραλέο
47.52.47.07 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα εμνκάιπλζε επηθαλεηψλ, γηα αθφληζκα, ηξφρηζκα, πιάληζκα, πξηφληζκα, θνπή ή άιιεο εξγαζίεο ηειεηψκαηνο ζε κέηαιια
47.52.47.08 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηε δηάηξεζε, ηε δηάλνημε νπψλ ή ην θξεδάξηζκα κεηάιισλ
47.52.47.09 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία ιίζσλ, θεξακηθψλ, ζθπξνδέκαηνο ή παξφκνησλ νξπθηψλ πιηθψλ θαη γηα ηελ ςπρξή θαηεξγαζία ηνπ γπαιηνχ
47.52.47.10 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ γηα ηελ θαηεξγαζία μχινπ, θειινχ, θφθαινπ, ζθιεξνχ ειαζηηθνχ, ζθιεξνχ πιαζηηθνχ ή παξφκνησλ ζθιεξψλ πιηθψλ
47.52.47.11 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ γηα καιαθή ζπγθφιιεζε, ζθιεξή ζπγθφιιεζε θαη ζεξκνζπγθφιιεζε, κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ, γηα επηθαλεηαθή βαθή θαη ζεξκφ ςεθαζκφ
47.52.47.12 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο, κε πεπηεζκέλν αέξα ή κε ελζσκαησκέλν κε ειεθηξηθφ θηλεηήξα
47.52.47.13 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο, ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία

47.52.47.14 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνκεραληθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα (εθηφο απφ θιαδεπηηθέο ςαιίδεο θξαθηψλ, ςαιίδεο θνπήο ριννηάπεηα, κεραλέο θνπήο ησλ άθξσλ ηεο ριφεο)
47.52.47.15 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ
47.52.47.16 Ληαληθφ εκπφξην κεραλψλ γηα θαηαζθεπή ζπεηξσκάησλ ή γηα ειηθφηκεζε, κε αθαίξεζε κεηάιινπ π.δ.θ.α.
47.52.47.17 Ληαληθφ εκπφξην νξγάλσλ κέηξεζεο
47.52.47.18 Ληαληθφ εκπφξην ρεηξνπξίνλσλ

47.52.49 Ληαληθφ εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ π.δ.θ.α.
47.52.49.01 Ληαληθφ εκπφξην αθξπιηθψλ θχιισλ
47.52.49.02 Ληαληθφ εκπφξην άιιεο αθαηέξγαζηεο μπιείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρηζηψλ ζηχισλ θαη παζζάισλ)
47.52.49.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ αγσγψλ, ζσιήλσλ, κάληθσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.52.49.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ αληηθνιιεηψλ, επελδπκέλσλ μπινθχιισλ (θαπιακάδσλ) θαη παξφκνηαο επηθνιιεηήο μπιείαο
47.52.49.05 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
47.52.49.06 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ δνθψλ θαη ξάβδσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο
47.52.49.07 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ γχςν ή ζπλζέζεηο κε βάζε ην γχςν π.δ.θ.α.

47.52.49.08

Ληαληθφ εκπφξην άιισλ επεμεξγαζκέλσλ ιίζσλ γηα ιάμεπζε ή νηθνδνκηθψλ ιίζσλ θαη εηδψλ ηνπο, άιισλ ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ θαη ζθνλψλ απφ θπζηθφ ιίζν θαη εηδψλ απφ ζπζζσκαησκέλν 
ζρηζηφιηζν

47.52.49.09 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νηθνδνκηθψλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο π.δ.θ.α.
47.52.49.10 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, γηα θαηαζθεπέο
47.52.49.11 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο ή θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε άιια πιηθά
47.52.49.12 Ληαληθφ εκπφξην αληηθνιιεηψλ πνπ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ θχιια μπιείαο
47.52.49.13 Ληαληθφ εκπφξην άλπδξνπ αζβέζηε, έλπδξνπ αζβέζηε θαη πδξαπιηθνχ αζβέζηε
47.52.49.14 Ληαληθφ εκπφξην αζβεζηφιηζνπ θαη γχςνπ
47.52.49.15 Ληαληθφ εκπφξην αζθαιηηθψλ κεηγκάησλ κε βάζε ηε θπζηθή άζθαιην ή ην θπζηθφ βηηνχκην, ην βηηνχκην ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ νξπθηή πίζζα ή πηζζάζθαιην
47.52.49.16 Ληαληθφ εκπφξην απηνθφιιεησλ θαπιακάδσλ
47.52.49.17 Ληαληθφ εκπφξην άςεησλ ππξίκαρσλ πξντφλησλ θαη άιισλ ππξίκαρσλ θεξακηθψλ πξντφλησλ
47.52.49.18 Ληαληθφ εκπφξην γξαλίηε, ςακκίηε θαη άιισλ ιίζσλ γηα κλεκεία ή θηίξηα (νηθνδνκηθψλ ιίζσλ)
47.52.49.19 Ληαληθφ εκπφξην γχςηλσλ πξντφλησλ γηα θαηαζθεπαζηηθέο ρξήζεηο
47.52.49.20 Ληαληθφ εκπφξην γχςνπ
47.52.49.21 Ληαληθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) απφ αξγίιην
47.52.49.22 Ληαληθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ θαη θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), απφ ραιθφ
47.52.49.23 Ληαληθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles) θαη ζχξκαηνο ςεπδάξγπξνπ, πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ ςεπδάξγπξνπ
47.52.49.24 Ληαληθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), ζρεκάησλ θαη κεξψλ απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
47.52.49.25 Ληαληθφ εκπφξην δνθψλ, ξάβδσλ, θαζνξηζκέλσλ κνξθψλ (profiles), ζρεκάησλ θαη κεξψλ απφ ζίδεξν ή κε θξακαηνπνηεκέλν ράιπβα
47.52.49.26 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ ακηαληνηζηκέλην, ηζηκέλην κε ίλεο θπηηαξίλεο ή απφ παξφκνηα πιηθά
47.52.49.27 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν π.δ.θ.α.
47.52.49.28 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα π.δ.θ.α.
47.52.49.29 Ληαληθφ εκπφξην επελδπκέλσλ μπινθχιισλ θαη θχιισλ γηα αληηθνιιεηά θαη άιιεο μπιείαο πξηνληζκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κέγηζηνπ πάρνπο 6 mm
47.52.49.30 Ληαληθφ εκπφξην ηλνζαλίδσλ απφ μχιν ή άιισλ μπισδψλ πιηθψλ
47.52.49.31 Ληαληθφ εκπφξην θανιίλε θαη άιισλ θανιηληθψλ αξγίισλ
47.52.49.32 Ληαληθφ εκπφξην θεξακηδηψλ ζηεγψλ, ζηνηρείσλ, θαιπκκάησλ θαη επελδχζεσλ θαπλνδφρσλ, αξρηηεθηνληθψλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ θεξακηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηδψλ
47.52.49.33 Ληαληθφ εκπφξην θεξακηθψλ πιαθαθηψλ θαη πιαθψλ
47.52.49.34 Ληαληθφ εκπφξην θηκσιίαο θαη δνινκίηε
47.52.49.35 Ληαληθφ εκπφξην θνληακάησλ

47.52.49.36 Ληαληθφ εκπφξην θπβφιηζσλ, ηνχβισλ, πιαθαθηψλ θαη άιισλ εηδψλ απφ πξεζαξηζηφ ή ρπηφ γπαιί, γπαιηνχ βηηξφ, πνιπθπςεισηνχ ή αθξψδνπο γπαιηνχ ζε θχβνπο, πιάθεο ή παξφκνηεο κνξθέο
47.52.49.37 Ληαληθφ εκπφξην ιεηαληηθψλ ζθνλψλ ή θφθθσλ ζε βάζε απφ πθαληηθφ πιηθφ, ραξηί ή ραξηφλη
47.52.49.38 Ληαληθφ εκπφξην ιηζφθνθθσλ, ςηινχ ραιηθηνχ θαη ιηζφζθνλεο, θξνθάισλ, ακκνράιηθνπ, ζπαζκέλσλ ή ζξπκκαηηζκέλσλ πεηξψλ
47.52.49.39 Ληαληθφ εκπφξην καδψλ θεξακηθήο

47.52.49.40 Ληαληθφ εκπφξην καιιηψλ απφ ζθνπξηέο πςηθακίλσλ, νξπθηψλ καιιηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ ζε φγθνπο, θχιια ή θπιίλδξνπο, κεηγκάησλ θαη εηδψλ απφ ζεξκν/ερνκνλσηηθά πιηθά π.δ.θ.α.
47.52.49.41 Ληαληθφ εκπφξην καξκάξνπ, ηξαβεξηίλε, αιάβαζηξνπ, επεμεξγαζκέλσλ, ηερλεηά ρξσκαηηζκέλσλ θφθθσλ θαη ζθνλψλ απφ κάξκαξν, ηξαβεξηίλε ή αιάβαζηξν
47.52.49.42 Ληαληθφ εκπφξην καξκάξσλ θαη άιισλ αζβεζηνιηζηθψλ ιίζσλ γηα κλεκεία ή θηίξηα (νηθνδνκηθψλ ιίζσλ)
47.52.49.43 Ληαληθφ εκπφξην καξκάξσλ θαη ζρηζηφιηζσλ
47.52.49.44 Ληαληθφ εκπφξην κε ππξίκαρσλ θεξακηθψλ νηθνδνκηθψλ ηνχβισλ, θπβφιηζσλ δαπέδσλ, πιαθαθηψλ ππνζηήξημεο ή πιήξσζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.52.49.45 Ληαληθφ εκπφξην κνξηνζαλίδσλ θαη παξφκνησλ ζαλίδσλ απφ μχιν ή άιισλ μπισδψλ πιηθψλ
47.52.49.46 Ληαληθφ εκπφξην κπινπεηξψλ, αθνλνπεηξψλ, ηξνρψλ ιείαλζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.52.49.47 Ληαληθφ εκπφξην μπιείαο ζε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμεξγαζκέλεο κε ρξψκα, βαθή, θξεφδσην ή άιια ζπληεξεηηθά

47.52.49.48 Ληαληθφ εκπφξην μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, πάρνπο >= 6 mm, ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ, απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

47.52.49.49 Ληαληθφ εκπφξην μπιείαο, ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο
47.52.49.50 Ληαληθφ εκπφξην νηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ γεληθά
47.52.49.51 Ληαληθφ εκπφξην νηθνδνκηθήο ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο, απφ μπιεία π.δ.θ.α.
47.52.49.52 Ληαληθφ εκπφξην παξάζπξσλ, κπαιθνλφπνξησλ θαη πιαηζίσλ ηνπο, πνξηψλ, πιαηζίσλ θαη θαησθιηψλ ηνπο, απφ μπιεία
47.52.49.53 Ληαληθφ εκπφξην πιαθαθηψλ, πιαθφιηζσλ, ηνχβισλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
47.52.49.54 Ληαληθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ, ηαηληψλ θαη ιεπηψλ θχιισλ απφ κφιπβδν, ζθνλψλ θαη ςεγκάησλ κνιχβδνπ
47.52.49.55 Ληαληθφ εκπφξην πνξηψλ, παξάζπξσλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο, θαζψο θαη θαησθιηψλ γηα πφξηεο, απφ ζίδεξν, ράιπβα ή αινπκίλην
47.52.49.56 Ληαληθφ εκπφξην πνξηψλ, παξάζπξσλ, πιαηζίσλ θαη θαησθιηψλ γηα πφξηεο, παξαζπξφθπιισλ, ξνιψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ θαη κεξψλ ηνπο απφ πιαζηηθέο χιεο
47.52.49.57 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ νξνθήο ή πξφζνςεο απφ άζθαιην ή απφ παξφκνηα πιηθά, ζε ξνιά
47.52.49.58 Ληαληθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα νηθνδνκηθά έξγα ή έξγα πνιηηηθψλ κεραληθψλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
47.52.49.59 Ληαληθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ, εθηφο απφ μχιηλα
47.52.49.60 Ληαληθφ εκπφξην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ μχιηλσλ θηηξίσλ
47.52.49.61 Ληαληθφ εκπφξην ππξαζθαιψλ πνξηψλ
47.52.49.62 Ληαληθφ εκπφξην ππξίκαρσλ πξντφλησλ

47.52.49.63 Ληαληθφ εκπφξην ππξίκαρσλ ηνχβισλ, θπβφιηζσλ, πιαθαθηψλ θαη παξφκνησλ ππξίκαρσλ θεξακηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηδψλ, εθηφο ησλ εηδψλ απφ ππξηηηθή ζθφλε απνιηζσκάησλ ή απφ ππξηηηνχρεο γαίεο
47.52.49.64 Ληαληθφ εκπφξην ππξίκαρσλ ηζηκέλησλ, θνληακάησλ, ζθπξνδεκάησλ θαη παξφκνησλ ζπλζέζεσλ π.δ.θ.α.
47.52.49.65 Ληαληθφ εκπφξην ζαλίδσλ, ηεκαρίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ θπηηθέο ίλεο, άρπξσλ ή ππνιεηκκάησλ μπιείαο, ζπζζσκαησκέλσλ κε νξπθηέο ζπλδεηηθέο χιεο
47.52.49.66 Ληαληθφ εκπφξην ζηδήξνπ θαη κεηάιισλ γηα θαηαζθεπέο γεληθά
47.52.49.67 Ληαληθφ εκπφξην ζηδήξνπ κπεηφλ
47.52.49.68 Ληαληθφ εκπφξην ζθπξνζηξψκαηνο, πηζζνζθπξνζηξψκαηνο
47.52.49.69 Ληαληθφ εκπφξην ζπκππθλσκέλεο μπιείαο, ζε θχβνπο, πιάθεο, ηαηλίεο, ή ζρήκαηα θαζνξηζκέλεο κνξθήο
47.52.49.70 Ληαληθφ εκπφξην ζρηζηφιηζνπ
47.52.49.71 Ληαληθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ κφιπβδν
47.52.49.72 Ληαληθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ απφ ςεπδάξγπξν
47.52.49.73 Ληαληθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ζσιήλσλ ή αγσγψλ, απφ ραιθφ
47.52.49.74 Ληαληθφ εκπφξην ζσιήλσλ, αγσγψλ θαη θνίισλ κνξθνζσιήλσλ (hollow profiles), απφ ζίδεξν ή ράιπβα
47.52.49.75 Ληαληθφ εκπφξην ζσιελψζεσλ απφ ηζηκέλην, ζθπξφδεκα ή ηερλεηφ ιίζν
47.52.49.76 Ληαληθφ εκπφξην ηερλεηψλ λεκάησλ απφ ζθιεξπκέλεο πξσηεΐλεο ή απφ θπηηαξηληθέο χιεο, άθακπησλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.52.49.77 Ληαληθφ εκπφξην ηνχβισλ, θπβφιηζσλ, πιαθαθηψλ θαη άιισλ θεξακηθψλ εηδψλ
47.52.49.78 Ληαληθφ εκπφξην ηνπιηψλ, πιεγκάησλ, παηαθηψλ, ζηξσκάησλ, ζαλίδσλ θαη άιισλ εηδψλ απφ γπάιηλεο ίλεο
47.52.49.79 Ληαληθφ εκπφξην ηζηκέληνπ Portland, αξγηιηθνχ ηζηκέληνπ, ηζηκέληνπ ζθνπξηψλ πςηθακίλσλ θαη παξφκνησλ πδξαπιηθψλ ηζηκέλησλ
47.52.49.80 Ληαληθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ ηδαθηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.52.49.81 Ληαληθφ εκπφξην θχιισλ παξθέησλ, θαινππηψλ γηα νηθνδνκηθφ ζθπξφδεκα, ηαβαλνζαλίδσλ θαη ηεκαρίσλ μχισλ γηα παξθέηα
47.52.49.82 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ άκκσλ
47.52.49.83 Ληαληθφ εκπφξην ρψκαηνο θαηάιιεινπ γηα ηελ θεπνπξηθή

47.53 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.53.5 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ, θηιηκηψλ θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.53.53 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ ηνηρνζηξσζίαο (ηαπεηζαξίαο) θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ, ραιηψλ θαη θηιηκηψλ
47.53.53.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ [ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαιχκκαηα απφ πίιεκα (ηζφρα)]
47.53.53.02 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ δαπέδσλ θαη παηαθηψλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ θπηηαξηλνεηδνχο
47.53.53.03 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ δαπέδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά ή ππφ κνξθή πιαθηδίσλ
47.53.53.04 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ ηνίρσλ απφ πθαληηθέο χιεο
47.53.53.05 Ληαληθφ εκπφξην επελδχζεσλ ηνίρσλ ή νξνθψλ απφ πιαζηηθέο χιεο, ζε ξνιά ή ππφ κνξθή πιαθηδίσλ
47.53.53.06 Ληαληθφ εκπφξην θαιπκκάησλ δαπέδσλ κε ππφζεκα απφ ραξηί ή ραξηφλη
47.53.53.07 Ληαληθφ εκπφξην θηιηκηψλ, βειεληδψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.53.53.08 Ληαληθφ εκπφξην ιηλνηαπήησλ
47.53.53.09 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ζπλζεηηθψλ πιαθηδίσλ δαπέδσλ θαη νξνθήο
47.53.53.10 Ληαληθφ εκπφξην ηαπεηζαξηψλ ηνίρσλ γεληθά
47.53.53.11 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ γεληθά
47.53.53.12 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, ζπζαλσηψλ
47.53.53.13 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, κε θφκπνπο
47.53.53.14 Ληαληθφ εκπφξην ραιηψλ θαη άιισλ πθαληηθψλ θαιπκκάησλ δαπέδσλ, πθαληψλ
47.53.53.15 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ ηαπεηζαξίαο θαη παξφκνησλ επελδχζεσλ ηνίρσλ, δηαθαλψλ ζηνηρείσλ παξάζπξσλ απφ ραξηί

47.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.54.5 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.54.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
47.54.54.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ, γηα ηάζε έσο 1000 V
47.54.54.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ
47.54.54.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ, κε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ξεχκαηνο >= 16 kVA
47.54.54.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θνχξλσλ, θνπδηλψλ, πιαθψλ (καηηψλ) καγεηξέκαηνο, θακηλέησλ, ζραξψλ καγεηξέκαηνο, ςεζηηέξσλ
47.54.54.05 Ληαληθφ εκπφξην αλεκηζηήξσλ θαη απνξξνθεηήξσλ εμαγσγήο ή αλαθχθισζεο ηνπ αέξα, νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.06 Ληαληθφ εκπφξην απηφκαησλ δηαθνπηψλ θπθιψκαηνο, ηάζεο >= 1000 V
47.54.54.07 Ληαληθφ εκπφξην βπζκάησλ, πξηδψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ γηα ηε δηαθνπή ή ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α.
47.54.54.08 Ληαληθφ εκπφξην δηαθνπηψλ π.δ.θ.α.
47.54.54.09 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ εθαξκνγήο ειεθηξηζκνχ (θνπδηλψλ - πιπληεξίσλ - ςπγείσλ θιπ)
47.54.54.10 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ αζθαιεηψλ
47.54.54.11 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο θαη ζεξκαληήξσλ εκβάπηηζεο
47.54.54.12 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζεξκαληηθψλ αληηζηάζεσλ
47.54.54.13 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ θνπβεξηψλ
47.54.54.14 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηνηρηψλ
47.54.54.15 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπλαγεξκψλ δηάξξεμεο ή θσηηάο, αθνπζηηθήο ή νπηηθήο ζεκαηνδφηεζεο
47.54.54.16 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζέξκαλζεο θιεηζηψλ ρψξσλ θαη εδάθνπο
47.54.54.17 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνζεξκηθψλ ζπζθεπψλ θνκκσηηθήο ή ζηεγλσηήξσλ ρεξηψλ, ειεθηξηθψλ ζίδεξσλ
47.54.54.18 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνκεραληθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
47.54.54.19 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνλφκσλ
47.54.54.20 Ληαληθφ εκπφξην ηνληζηψλ αέξα
47.54.54.21 Ληαληθφ εκπφξην θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ
47.54.54.22 Ληαληθφ εκπφξην ιπρληνιαβψλ, γηα ηάζε >= 1000 V
47.54.54.23 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ άιινπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ειεθηξηθψλ κεξψλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.
47.54.54.24 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
47.54.54.25 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- δεθηψλ ηειεφξαζεο, ξαδηφθσλνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.54.54.26 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
47.54.54.27 Ληαληθφ εκπφξην κεραλεκάησλ γηα ην ζηδέξσκα, ην πξεζάξηζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξεζψλ αζθαιείαο
47.54.54.28 Ληαληθφ εκπφξην μπξηζηηθψλ θαη θνπξεπηηθψλ κεραλψλ, κε ελζσκαησκέλν ειεθηξηθφ θηλεηήξα
47.54.54.29 Ληαληθφ εκπφξην νκναμνληθψλ θαισδίσλ θαη άιισλ νκναμνληθψλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ
47.54.54.30 Ληαληθφ εκπφξην πιεθηνκεραλψλ
47.54.54.31 Ληαληθφ εκπφξην πιεθηνκεραλψλ, ξαπηνκεραλψλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ, κεραλψλ θαηαζθεπήο ζπζάλσλ
47.54.54.32 Ληαληθφ εκπφξην πιπληεξίσλ πηάησλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.33 Ληαληθφ εκπφξην πιπληεξίσλ ξνχρσλ θαη ζηεγλσηεξίσλ ξνχρσλ, νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.34 Ληαληθφ εκπφξην ξαπηνκεραλψλ νηθηαθνχ ηχπνπ
47.54.54.35 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ π.δ.θ.α., ηάζεο >= 1000 V
47.54.54.36 Ληαληθφ εκπφξην ζπζζσξεπηψλ ληθέιηνπ-θάδκηνπ θαη ληθέιηνπ-ζηδήξνπ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ
47.54.54.37 Ληαληθφ εκπφξην ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ
47.54.54.38 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
47.54.54.39 Ληαληθφ εκπφξην πθαληηθψλ κεραλψλ
47.54.54.40 Ληαληθφ εκπφξην θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ
47.54.54.41 Ληαληθφ εκπφξην θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ
47.54.54.42 Ληαληθφ εκπφξην ςπγείσλ θαη θαηαςπθηψλ, νηθηαθνχ ηχπνπ

47.59 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.59.5 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, θσηηζηηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.59.55 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ
47.59.55.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θαζηζκάησλ π.δ.θ.α.
47.59.55.02 Ληαληθφ εκπφξην γπάιηλσλ θαζξεπηψλ
47.59.55.03 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ απφ πιαζηηθέο χιεο θαη επίπισλ απφ άιια πιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαιακηνχ, ηεο ιπγαξηάο, ηνπ κπακπνχ ή παξφκνησλ πιηθψλ
47.59.55.04 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ θνπδίλαο
47.59.55.05 Ληαληθφ εκπφξην ζσξαθηζκέλσλ ή εληζρπκέλσλ ζεζαπξνθπιάθησλ, ρξεκαηνθηβψηησλ θαη πνξηψλ απφ βαζηθά κέηαιια

68



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ
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47.59.55.06 Ληαληθφ εκπφξην θαζηζκάησλ γεληθά
47.59.55.07 Ληαληθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ
47.59.55.08 Ληαληθφ εκπφξην θαζηζκάησλ, θπξίσο κε μχιηλν ζθειεηφ
47.59.55.09 Ληαληθφ εκπφξην θξεβαηηψλ θαη ζνκηέδσλ
47.59.55.10 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ άιισλ επίπισλ
47.59.55.11 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαζηζκάησλ
47.59.55.12 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- επίπισλ θαη κηθξνεπίπισλ
47.59.55.13 Ληαληθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ γεληθά
47.59.55.14 Ληαληθφ εκπφξην κεηαιιηθψλ επίπισλ π.δ.θ.α.
47.59.55.15 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ π.δ.θ.α.
47.59.55.16 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ, γηα θαηαζηήκαηα
47.59.55.17 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ επίπισλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θξεβαηνθάκαξα, ζηελ ηξαπεδαξία θαη ζην θαζηζηηθφ
47.59.55.18 Ληαληθφ εκπφξην πιεθηψλ επίπισλ
47.59.55.19 Ληαληθφ εκπφξην πνξηψλ αζθαιείαο
47.59.55.20 Ληαληθφ εκπφξην ζηεξηγκάησλ ζηξσκάησλ
47.59.55.21 Ληαληθφ εκπφξην ζηξσκάησλ
47.59.55.22 Ληαληθφ εκπφξην ζηξσκάησλ κε κεηαιιηθφ εμνπιηζκφ (ζηξσκαηέμ)
47.59.55.23 Ληαληθφ εκπφξην ρξεκαηνθηβψηησλ

47.59.56 Ληαληθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ εηδψλ
47.59.56.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
47.59.56.02 Ληαληθφ εκπφξην γπάιηλσλ κεξψλ γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλψλ ζεκάησλ, πηλαθίδσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.59.56.03 Ληαληθφ εκπφξην εξκάησλ γηα ιακπηήξεο ή ιπρλίεο εθθέλσζεο, ζηαηηθψλ κεηαιιαθηψλ, άιισλ επαγσγέσλ
47.59.56.04 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ ηξαπεδηνχ, γξαθείνπ θνκνδίλνπ ή ιπρλνζηαηψλ
47.59.56.05 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ εθθέλσζεο, ιακπηήξσλ ππεξησδψλ ή ππέξπζξσλ αθηίλσλ, ιακπηήξσλ ηφμνπ
47.59.56.06 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο βνιθξακίνπ-αινγφλνπ (εθηφο ησλ ππεξησδψλ ή ησλ ππέξπζξσλ), εθηφο απηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα
47.59.56.07 Ληαληθφ εκπφξην ιακπηήξσλ ππξάθησζεο π.δ.θ.α.
47.59.56.08 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
47.59.56.09 Ληαληθφ εκπφξην κε ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ
47.59.56.10 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ κεξψλ π.δ.θ.α., γηα ιακπηήξεο θαη εμαξηήκαηα θσηηζκνχ, θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη παξφκνηα είδε απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.56.11 Ληαληθφ εκπφξην πνιπέιαησλ θαη άιισλ ειεθηξηθψλ θσηηζηηθψλ εμαξηεκάησλ νξνθήο ή ηνίρνπ
47.59.56.12 Ληαληθφ εκπφξην παιηθψλ θσηηζηηθψλ
47.59.56.13 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηηζηηθψλ εηδψλ
47.59.56.14 Ληαληθφ εκπφξην θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε μεξέο ζηήιεο, ζπζζσξεπηέο, δπλακνειεθηξνκαγλεηηθέο ζπζθεπέο
47.59.56.15 Ληαληθφ εκπφξην θσηεηλψλ πηλαθίδσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.59.56.16 Ληαληθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα

47.59.57 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ εηδψλ, εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο
47.59.57.01 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ θειιφ
47.59.57.02 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ θπζηθφ θειιφ
47.59.57.03 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ, απφ μπιεία
47.59.57.04 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ, ζηειερψλ εξγαιείσλ, ιαβψλ εξγαιείσλ, απφ μπιεία
47.59.57.05 Ληαληθφ εκπφξην θνθηληψλ θαη ςαζψλ
47.59.57.06 Ληαληθφ εκπφξην θχβσλ, πιαθψλ, θχιισλ θαη ηαηληψλ, πιαθηδίσλ θάζε ζρήκαηνο, ζπκπαγψλ θπιίλδξσλ, απφ ζπζζσκαησκέλν θειιφ
47.59.57.07 Ληαληθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ εηδψλ απφ άρπξν, ζπάξην ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο, εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ςάζηλσλ εηδψλ
47.59.57.08 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ βαξειηψλ
47.59.57.09 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ θνξληδψλ γηα πίλαθεο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίεο, θαζξέπηεο ή παξφκνηα αληηθείκελα, θαη άιισλ εηδψλ απφ μπιεία
47.59.57.10 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ ζθαιψλ
47.59.57.11 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ ςεθηδνζεηεκάησλ θαη ελζεηηθήο δηαθφζκεζεο επίπισλ, ζεθψλ γηα θνζκήκαηα ή καραηξνπίξνπλα, αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ, απφ μπιεία
47.59.57.12 Ληαληθφ εκπφξην πηλάθσλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ εηθφλσλ απφ μχιν, φρη δσγξαθηζηψλ
47.59.57.13 Ληαληθφ εκπφξην ζπζζσκαησκέλνπ θειινχ, εηδψλ απφ ζπζζσκαησκέλν θειιφ π.δ.θ.α.
47.59.57.14 Ληαληθφ εκπφξην ππνιεηκκάησλ θειινχ
47.59.57.15 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθνχ θειινχ, πνπ ηνπ έρεη αθαηξεζεί ε εμσηεξηθή θξνχζηα ή ρνλδξηθά ηεηξαγσληζκέλνπ ή ζε θχβνπο, πιάθεο, θχιια ή ηαηλίεο, θειινχ ζε ζξαχζκαηα, θφθθνπο ή ζθφλε
47.59.57.16 Ληαληθφ εκπφξην ςάζηλσλ εηδψλ γεληθά

47.59.58 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.59.58.01 Ληαληθφ εκπφξην αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.02 Ληαληθφ εκπφξην αγαικαηίσλ θαη άιισλ δηαθνζκεηηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ
47.59.58.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.
47.59.58.05 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, γηα αέξηα θαχζηκα ή γηα αέξηα θαη γηα άιια θαχζηκα, γηα πγξά θαχζηκα ή γηα ζηεξεά θαχζηκα
47.59.58.06 Ληαληθφ εκπφξην αηνκηθψλ θαη νηθηαθψλ κεραλεκάησλ δχγηζεο θαη ζπζθεπψλ δχγηζεο
47.59.58.07 Ληαληθφ εκπφξην βνπξηζψλ
47.59.58.08 Ληαληθφ εκπφξην γπάιηλσλ εηδψλ, επηηξαπέδησλ ή καγεηξηθψλ, θαιισπηζκνχ, γξαθείνπ, εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο θαη παξφκνησλ
47.59.58.09 Ληαληθφ εκπφξην ελπδξείσλ ςαξηψλ
47.59.58.10 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ γηα έπηπια, ακαμψκαηα ή παξφκνηα είδε απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.11 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ απφ πνξζειάλε
47.59.58.12 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ, άιισλ νηθηαθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ, (εθηφο απηψλ απφ πνξζειάλε)
47.59.58.13 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ζθεπψλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.14 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ, καγεηξηθψλ ή νηθηαθψλ ζθεπψλ απφ ζίδεξν, ράιπβα, ραιθφ ή αινπκίλην θαη κεξψλ ηνπο
47.59.58.15 Ληαληθφ εκπφξην ειηαθψλ ζεξκνζίθσλσλ
47.59.58.16 Ληαληθφ εκπφξην ζεξκαληήξσλ αέξα ή δηαλεκεηψλ ζεξκνχ αέξα π.δ.θ.α. απφ ζίδεξν ή ράιπβα, κε ειεθηξηθψλ
47.59.58.17 Ληαληθφ εκπφξην ζεξκαληήξσλ λεξνχ, ζηηγκηαίσλ ή ζεξκνζπζζψξεπζεο, κε ειεθηξηθψλ
47.59.58.18 Ληαληθφ εκπφξην θνπξηηλφβεξγσλ (μχιηλσλ, κεηαιιηθψλ, πιαζηηθψλ θιπ)

47.59.58.19 Ληαληθφ εκπφξην θνπηαιηψλ, πηξνπληψλ, θνπηαιψλ, ηξππεηψλ θνπηαιψλ, ζπαηνπιψλ γηα γιπθά, καραηξηψλ γηα ςάξηα θαη γηα βνχηπξν, ιαβίδσλ γηα ηε δάραξε θαη παξφκνησλ καγεηξηθψλ ή επηηξαπέδησλ ζθεπψλ
47.59.58.20 Ληαληθφ εκπφξην θνπηηψλ, ζεθψλ, θηβσηίσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.21 Ληαληθφ εκπφξην καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ, θαη ιεπίδσλ ηνπο
47.59.58.22 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ζεξκαζηξψλ, θνπδηλψλ, ζπζθεπψλ γηα ην δέζηακα θαγεηψλ θαη παξφκνησλ κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
47.59.58.23 Ληαληθφ εκπφξην κπνπθαιηψλ, πιαηχζηνκσλ δνρείσλ, θηαιηδίσλ θαη άιισλ δνρείσλ, απφ γπαιί εθηφο απφ ακπνχιεο, πψκαηα, θαιχκκαηα θαη άιια είδε θιεηζίκαηνο, απφ γπαιί
47.59.58.24 Ληαληθφ εκπφξην ληακηηδάλσλ, κπνπθαιηψλ, θηαιψλ, θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.59.58.25 Ληαληθφ εκπφξην νηθηαθψλ εηδψλ απφ γπαιί, θξχζηαιιν θαη πνξζειάλε
47.59.58.26 Ληαληθφ εκπφξην νηθηαθψλ ζπζθεπψλ γηα καγείξεκα θαη δέζηακα θαγεηψλ, απφ ζίδεξν ή ράιπβα ή απφ ραιθφ, κε ειεθηξηθψλ
47.59.58.27 Ληαληθφ εκπφξην νκπξειψλ ήιηνπ θαη νκπξειψλ θήπνπ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.59.58.28 Ληαληθφ εκπφξην πήιηλσλ αγγείσλ γεληθά, ρσξίο δηαθφζκεζε
47.59.58.29 Ληαληθφ εκπφξην πήιηλσλ ή ηζηκεληέλησλ γιαζηξψλ θαη δαξληηληέξσλ
47.59.58.30 Ληαληθφ εκπφξην πηλαθηδίσλ, πηλαθίσλ, αγγείσλ θιπ κε δηαθφζκεζε, απφ θεξακηθέο χιεο
47.59.58.31 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ γιαζηξψλ, δαξληηληέξσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ
47.59.58.32 Ληαληθφ εκπφξην πνηεξηψλ απφ γπαιί, εθηφο απφ παινθεξακηθά πιηθά
47.59.58.33 Ληαληθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ άιιεο πιαζηηθέο χιεο (εθηφο ηνπ αηζπιέληνπ)
47.59.58.34 Ληαληθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρσληά), απφ πνιπκεξή ηνπ αηζπιέληνπ
47.59.58.35 Ληαληθφ εκπφξην ζαξψζξσλ γηα νηθηαθή θαζαξηφηεηα
47.59.58.36 Ληαληθφ εκπφξην ζθαιψλ απφ ζίδεξν ή αινπκίλην
47.59.58.37 Ληαληθφ εκπφξην ζθνππψλ θαη βνπξηζψλ γηα ηελ νηθηαθή θαζαξηφηεηα
47.59.58.38 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ πγξαέξηνπ νηθηαθήο ρξήζεσο (θνπδηλψλ - πιπληεξίσλ - ςπγείσλ θιπ)

47.6 Ληαληθφ εκπφξην επηκνξθσηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ςπραγσγίαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.61.6 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.61.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ

47.61.61.01 Ληαληθφ εκπφξην γεσγξαθηθψλ αηιάλησλ θαη άιισλ βηβιίσλ κε ράξηεο ή δηαγξάκκαηα
47.61.61.02 Ληαληθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ βηβιίσλ, θπιιαδίσλ θάζε είδνπο, θαη παξφκνηνπ έληππνπ πιηθνχ, ζε ρσξηζηά θχιια
47.61.61.03 Ληαληθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ βηβιίσλ, θπιιαδίσλ θάζε είδνπο, θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.61.61.04 Ληαληθφ εκπφξην ιεμηθψλ θαη εγθπθινπαηδεηψλ, θαζψο θαη ηεπρψλ ηνπο
47.61.61.05 Ληαληθφ εκπφξην ραξηψλ θαη πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ, εθηππσκέλσλ ζε άιιε κνξθή εθηφο απφ βηβιία θαη πδξφγεησλ ζθαηξψλ

47.62 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.62.6 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.62.62 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ
47.62.62.01 Ληαληθφ εκπφξην εκπνξηθνχ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, εκπνξηθψλ θαηαιφγσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.62.62.02 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, εθηφο απφ πξαθηνξείν
47.62.62.03 Πξαθηνξείν εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη θάζε θχζεσο εληχπσλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

47.62.63 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηθψλ εηδψλ
47.62.63.01 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ έληππνπ πιηθνχ π.δ.θ.α.
47.62.63.02 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο, ηππσκέλνπ, αλάγιπθνπ ή δηάηξεηνπ
47.62.63.03 Ληαληθφ εκπφξην άιινπ ραξηηνχ, ραξηνληνχ, ραξηνβάκβαθα θαη ξνιψλ απφ καιαθή θπηηαξίλε
47.62.63.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ραξηηψλ θαη ραξηνληψλ

47.62.63.05

Ληαληθφ εκπφξην απνηππσηηθνχ ραξηηνχ (θαξκπφλ), απηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη άιισλ ραξηηψλ γηα αληηγξαθή ή κεηαθνξά θεηκέλσλ, ραξηηνχ κε γφκα ή απηνθφιιεηνπ, κεκβξαλψλ πνιπγξάθσλ θαη πιαθψλ 
φθζεη, απφ ραξηί, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια

47.62.63.06 Ληαληθφ εκπφξην απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, πιαθψλ, ισξίδσλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ, ηαηληψλ, ζε ξνιά θαη άιιεο επίπεδεο κνξθέο απφ πιαζηηθέο χιεο, πιάηνπο >= 20 cm
47.62.63.07 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ κεηξψσλ, ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, θιαζέξ, εληχπσλ πξνο ζπκπιήξσζε θαη άιισλ εηδψλ γξαθηθήο χιεο, απφ ραξηί ή ραξηφλη
47.62.63.08 Ληαληθφ εκπφξην γνκνιάζηηρσλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ
47.62.63.09 Ληαληθφ εκπφξην δίζθσλ, πηάησλ θάζε είδνπο θαη θιηηδαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ ραξηί ή ραξηφλη
47.62.63.10 Ληαληθφ εκπφξην εηθφλσλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ
47.62.63.11 Ληαληθφ εκπφξην εθηππσκέλσλ ή εηθνλνγξαθεκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ θαξηψλ, εθηππσκέλσλ κε επρέο θιπ
47.62.63.12 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ γηα ληνζηέ θηλεηψλ θχιισλ ή ραξηνθπιάθσλ ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ, εηδψλ γξαθείνπ θαη ζπλδεηήξσλ ζπξξαθήο ζε πιαθέηεο, απφ βαζηθά κέηαιια
47.62.63.13 Ληαληθφ εκπφξην εηηθεηψλ απφ ραξηί ή ραξηφλη
47.62.63.14 Ληαληθφ εκπφξην εθνδίσλ γξαθείνπ ή ζρνιηθψλ εθνδίσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.62.63.15 Ληαληθφ εκπφξην θνιιψλ, γηα ην ζρνιείν θαη ην γξαθείν
47.62.63.16 Ληαληθφ εκπφξην θνπηηψλ ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ, επηζηνινζεθψλ, θνπηηψλ αξρεηνζέηεζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε γξαθεία, θαηαζηήκαηα θιπ απφ ραξηί
47.62.63.17 Ληαληθφ εκπφξην κειάλεο γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη άιισλ κειαληψλ
47.62.63.18 Ληαληθφ εκπφξην κειαληψλ, κε αλαγφκσζε θπζηγγίσλ (cartridges) εθηππσηψλ
47.62.63.19 Ληαληθφ εκπφξην κηθξνεμνπιηζκνχ γξαθείνπ απφ βαζηθά κέηαιια
47.62.63.20 Ληαληθφ εκπφξην κνιπβηψλ, θξαγηνληψλ, ιεπηψλ ξάβδσλ γξαθίηε γηα κνιχβηα, θξεηίδσλ (παζηέι), θάξβνπλσλ ζρεδίαζεο, θηκσιηψλ γξαθήο ή ζρεδίαζεο θαη θηκσιηψλ ξαπηηθήο
47.62.63.21 Ληαληθφ εκπφξην πελψλ γηα ζηληθή κειάλε, ζηπινγξάθσλ κειάλεο, άιισλ ζηπινγξάθσλ θαη άιισλ πελψλ
47.62.63.22 Ληαληθφ εκπφξην πεξγακελνεηδνχο ραξηηνχ, αδηάβξνρνπ ραξηηνχ (ιαδφραξηνπ), δηαθαλνχο ραξηηνχ αληηγξαθήο θαη ραξηηνχ γθιαζέ θαη άιισλ ζηηιπλψλ δηαθαλψλ ή εκηδηαθαλψλ ραξηηψλ

47.62.63.23 Ληαληθφ εκπφξην πιαθψλ θαη πηλάθσλ, ζθξαγίδσλ αλαγξαθήο εκεξνκεληψλ, ζθξάγηζεο ή αξίζκεζεο θαη παξφκνησλ ρξήζεσλ, κειαλνηαηληψλ γξαθνκεραλψλ ή παξφκνησλ ηαηληψλ θαη ηακπφλ κειάλεο
47.62.63.24 Ληαληθφ εκπφξην πηπζζφκελσλ ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θαζψλ απφ κε θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη
47.62.63.25 Ληαληθφ εκπφξην ζάθσλ θαη ηζαληψλ απφ ραξηί
47.62.63.26 Ληαληθφ εκπφξην ζηπινγξάθσλ κε ζθαηξίδην, ζηπινγξάθσλ θαη καξθαδφξσλ κε κχηε απφ πίιεκα (ηζφρα) ή άιιν πνξψδεο πιηθφ, κεραληθψλ ή θηλεηψλ κνιπβηψλ
47.62.63.27 Ληαληθφ εκπφξην ζπιινγψλ εξγαιείσλ γξαθήο, θνλδπινθφξσλ θαη ζεθψλ κνιπβηψλ θαη παξφκνησλ ζεθψλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο
47.62.63.28 Ληαληθφ εκπφξην ζχλζεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ κε επηρξηζκέλνπ επηθαλεηαθά ή εκπνηηζκέλνπ
47.62.63.29 Ληαληθφ εκπφξην ζθξαγίδσλ, επηγξαθψλ, ζεκάησλ θιπ απφ θανπηζνχθ ή κέηαιιν
47.62.63.30 Ληαληθφ εκπφξην θαθέισλ, επηζηνιηθψλ δειηαξίσλ, ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ, απφ ραξηί ή θνπηηψλ απφ ραξηφλη, πνπ πεξηέρνπλ γξαθηθή χιε
47.62.63.31 Ληαληθφ εκπφξην ραιθνκαληψλ θαη εθηππσκέλσλ εκεξνινγίσλ
47.62.63.32 Ληαληθφ εκπφξην ραξάθσλ
47.62.63.33 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο, επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο
47.62.63.34 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ ηχπνπ παπηέ γθνθξέ, θπκαηνεηδνχο θαη αλάγιπθνπ ή δηάηξεηνπ π.δ.θ.α.

47.62.63.35 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ, ραξηνληνχ, ραξηνβάκβαθα θαη ξνιψλ απφ ίλεο θπηηαξίλεο, επηρξηζκέλσλ, εκπνηηζκέλσλ, επελδπκέλσλ, κε έγρξσκε ή ηππσκέλε επηθάλεηα, ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια
47.62.63.36 Ληαληθφ εκπφξην ραξηνθηβψηησλ, θνπηηψλ θαη θαζψλ, απφ θπκαηνεηδέο ραξηί ή ραξηφλη
47.62.63.37 Ληαληθφ εκπφξην ραξηνθνπηψλ, καραηξηψλ γηα ην άλνηγκα γξακκάησλ, καραηξηψλ ζβεζηήξσλ, μπζηξψλ θιπ
47.62.63.38 Ληαληθφ εκπφξην ρεηξνπνίεηνπ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ

47.62.63.39 Ληαληθφ εκπφξην ρνλδξνχ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, εθηφο απφ ην είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή, εθηχπσζε ή άιινπο γξαθηθνχο ζθνπνχο, επηρξηζκέλνπ κε θανιίλε ή κε άιιεο αλφξγαλεο νπζίεο
47.62.63.40 Ληαληθφ εκπφξην ρξσκάησλ θαιιηηερλψλ, ζπνπδαζηψλ ή δσγξάθσλ, επηγξαθψλ, ρξσκάησλ αιιαγήο ησλ απνρξψζεσλ, ρξσκάησλ αλαςπρήο θαη παξφκνησλ εηδψλ

47.63 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.63.6 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη εηθφλαο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.63.64 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη βίληεν
47.63.64.01 Ληαληθφ εκπφξην άγξαθσλ δίζθσλ, θαζεηψλ θαη νπηηθψλ δίζθσλ (CDs, DVDs θιπ)
47.63.64.02 Ληαληθφ εκπφξην βηληενθαζεηψλ θαη θαζεηψλ καγλεηφθσλνπ
47.63.64.03 Ληαληθφ εκπφξην βηληενηαηληψλ
47.63.64.04 Ληαληθφ εκπφξην δίζθσλ θαη θαζεηψλ δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ
47.63.64.05 Ληαληθφ εκπφξην εγγεγξακκέλσλ κνπζηθψλ δίζθσλ, νπηηθψλ δίζθσλ (CDs, DVDs θιπ) θαη θαζεηψλ
47.63.64.06 Ληαληθφ εκπφξην καγλεηηθψλ ηαηληψλ εγγξαθήο ήρνπ
47.63.64.07 Ληαληθφ εκπφξην καγλεηηθψλ ηαηληψλ κε πεξηερφκελν ήρν θαη εηθφλα
47.63.64.08 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- άγξαθσλ βηληενθαζεηψλ θαη θαζεηψλ καγλεηφθσλνπ
47.63.64.09 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ άγξαθσλ κέζσλ γηα ερνγξαθήζεηο ή παξφκνηεο εγγξαθέο άιισλ θαηλνκέλσλ, (εθηφο απφ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο)

47.64 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.64.6 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.64.65 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ
47.64.65.01 Ληαληθφ εκπφξην αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ, γηα ζπνξ
47.64.65.02 Ληαληθφ εκπφξην αεξφζηαησλ, πεδαιηνπρνχκελσλ θαη άιισλ κε κεραλνθίλεησλ αεξνζθαθψλ
47.64.65.03 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθψλ εηδψλ γεληθά
47.64.65.04 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθψλ ξνχρσλ, ζηνιψλ ζθη θαη καγηφ θνιχκβεζεο θαη άιισλ ελδπκάησλ
47.64.65.05 Ληαληθφ εκπφξην αιεμίπησησλ, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πεδαιηνπρνχκελα αιεμίπησηα) θαη ζηξνθφπησησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
47.64.65.06 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ, εθηφο απφ κπφηεο ηνπ παηηλάδ
47.64.65.07 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα αζιεηηζκφ ή γηα ππαίζξηνπο αγψλεο, θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη δεμακελψλ θσπειαζίαο
47.64.65.08 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ, θσπήιαησλ βαξθψλ θαη θαλφ
47.64.65.09 Ληαληθφ εκπφξην αιπζίδσλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.10 Ληαληθφ εκπφξην αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ δπηψλ
47.64.65.11 Ληαληθφ εκπφξην αλεκφπηεξσλ θαη αησξφπιαλσλ
47.64.65.12 Ληαληθφ εκπφξην βνκβψλ, βιεκάησλ θαη παξφκνησλ πνιεκνθφδησλ, θπζηγγίσλ, άιισλ ππξνκαρηθψλ θαη βιεκάησλ θαη ησλ κεξψλ ηνπο, γηα θπλήγη ή αζιεηηζκφ
47.64.65.13 Ληαληθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ ζπλφισλ γηα κνηνζηθιέηεο
47.64.65.14 Ληαληθφ εκπφξην δηρηπψλ γηα αζιεηηζκφ
47.64.65.15 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ αιηείαο γεληθά
47.64.65.16 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ γπκλαζηηθήο ή αζιεηηζκνχ
47.64.65.17 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ ππνβξχρηαο αιηείαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.64.65.18 Ληαληθφ εκπφξην ειίθσλ πινίσλ θαη ησλ πηεξπγίσλ ηνπο
47.64.65.19 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ ζαιάζζεο (βαηξαρνπέδηισλ, καζθψλ θαη παξφκνησλ
47.64.65.20 Ληαληθφ εκπφξην εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ γηα πξνψζεζε
47.64.65.21 Ληαληθφ εκπφξην επηζψηξσλ (ειαζηηθψλ νρεκάησλ) θαη αεξνζαιάκσλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.22 Ληαληθφ εκπφξην ηζηηνθφξσλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
47.64.65.23 Ληαληθφ εκπφξην θαιακηψλ ςαξέκαηνο, άιισλ ζπλέξγσλ ςαξέκαηνο κε πεηνληά, εηδψλ θπλεγηνχ ή ςαξέκαηνο π.δ.θ.α.
47.64.65.24 Ληαληθφ εκπφξην θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνψζεζε θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο
47.64.65.25 Ληαληθφ εκπφξην θξαλψλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.26 Ληαληθφ εκπφξην ινπθέησλ γηα πνδήιαηα
47.64.65.27 Ληαληθφ εκπφξην καζηηγίσλ, καζηηγίσλ ηππαζίαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.64.65.28 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα
47.64.65.29 Ληαληθφ εκπφξην κπαινληψλ
47.64.65.30 Ληαληθφ εκπφξην κπνηψλ ηνπ ζθη θαη ππνδεκάησλ ρηνλνπνξείαο
47.64.65.31 Ληαληθφ εκπφξην λαπηηιηαθψλ εηδψλ γεληθά, απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ εξαζηηερληθή λαπηηιία
47.64.65.32 Ληαληθφ εκπφξην μηθψλ, ζπαζηψλ, μηθνινγρψλ θαη παξφκνησλ φπισλ θαη κεξψλ ηνπο
47.64.65.33 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ ιέκβσλ
47.64.65.34 Ληαληθφ εκπφξην φπισλ θαη άιισλ εηδψλ θπλεγηνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.64.65.35 Ληαληθφ εκπφξην φπισλ θαη θπζηγγίσλ θπλεγίνπ
47.64.65.36 Ληαληθφ εκπφξην νξγάλσλ γπκλαζηηθήο
47.64.65.37 Ληαληθφ εκπφξην πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα λαπηηθά αζιήκαηα
47.64.65.38 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηηθψλ ελδπκάησλ, φπσο δπηψλ
47.64.65.39 Ληαληθφ εκπφξην πνδειάησλ θαη άιισλ δίηξνρσλ, ρσξίο θηλεηήξα
47.64.65.40 Ληαληθφ εκπφξην πνδειάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
47.64.65.41 Ληαληθφ εκπφξην ππξνβφισλ φπισλ πνπ νπιίδνληαη απφ ηελ θάλλε, ηνπθεθηψλ άζιεζεο, θπλεγίνπ ή ζθνπνβνιήο
47.64.65.42 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ γηα ηνπο πίλαθεο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ θαη ξνινγηψλ παξφκνηνπ ηχπνπ γηα πινία θαη αεξνζθάθε (θαη γηα αζιεηηθέο ρξήζεηο)
47.64.65.43 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ ξαληάξ, ξαδηνλαπζηπινΐαο θαη ξαδηνηειερεηξηζκνχ, ζπζθεπψλ GPS
47.64.65.44 Ληαληθφ εκπφξην ζρνηληψλ ή θνξδνληψλ γηα αζιεηηζκφ
47.64.65.45 Ληαληθφ εκπφξην ζσζηβίσλ ρηηψλσλ θαη ζσζηβίσλ
47.64.65.46 Ληαληθφ εκπφξην πγξνχ θαη πεπηεζκέλνπ αέξα, γηα αζιεηηζκφ
47.64.65.47 Ληαληθφ εκπφξην πδξνγφλνπ, αξγνχ, ζπάλησλ αεξίσλ, αδψηνπ θαη νμπγφλνπ, γηα αζιεηηζκφ
47.64.65.48 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ πξνπφλεζεο θαη παξφκνησλ ππνδεκάησλ κε ειαζηηθέο ή πιαζηηθέο ζφιεο θαη κε πθαζκάηηλα επάλσ κέξε
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47.64.65.49 Ληαληθφ εκπφξην θνπζθσηψλ ζθαθψλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ
47.64.65.50 Ληαληθφ εκπφξην ρηνλνπέδηισλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ γηα ρηνλνπέδηια, παγνπέδηια θαη ηξνρνπέδηια θαη ησλ κεξψλ ηνπο

47.64.66 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ θαηαζθήλσζεο
47.64.66.01 Ληαληθφ εκπφξην ηζηίσλ γηα ζθάθε, ηζηηνζαλίδσλ ή ηζηηνθφξσλ νρεκάησλ, άιισλ ζθελψλ θαη εηδψλ θαηαζθήλσζεο
47.64.66.02 Ληαληθφ εκπφξην ππλφζαθσλ

47.65 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.65.6 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.65.67 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο
47.65.67.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ παηρληδηψλ π.δ.θ.α.
47.65.67.02 Ληαληθφ εκπφξην απνκηκήζεσλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ
47.65.67.03 Ληαληθφ εκπφξην βεγγαιηθψλ, θσηνβνιίδσλ, βαξειφησλ θαη άιισλ ππξνηερληθψλ εηδψλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ππξνηερλεκάησλ)
47.65.67.04 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ γηα ζθαηξηζηήξηα, γηα ινχλα παξθ, γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ή γηα παηρλίδηα ζπλαλαζηξνθήο ή παηρληδηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε λνκηζκαηνδέθηε ή κε δηζθέηα
47.65.67.05 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ κνληειηζκνχ
47.65.67.06 Ληαληθφ εκπφξην ενξηαζηηθψλ εηδψλ γεληθά
47.65.67.07 Ληαληθφ εκπφξην ενξηαζηηθψλ, απνθξηάηηθσλ θαη άιισλ ςπραγσγηθψλ εηδψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηαρπδαθηπινπξγηθά ηερλάζκαηα (ηξηθ) θαη ηα είδε-εθπιήμεηο
47.65.67.08 Ληαληθφ εκπφξην θνχθισλ πνπ αλαπαξηζηνχλ κφλν αλζξψπηλεο ππάξμεηο
47.65.67.09 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα θνχθιεο πνπ αλαπαξηζηνχλ αλζξψπηλεο ππάξμεηο
47.65.67.10 Ληαληθφ εκπφξην παηγληφραξησλ (ηξαπνπιψλ)
47.65.67.11 Ληαληθφ εκπφξην παηδηθψλ ηξέλσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο, άιισλ κνληέισλ ή θαηαζθεπψλ ππφ θιίκαθα θαη θαηαζθεπαζηηθψλ παηρληδηψλ
47.65.67.12 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ βίληεν πνπ παίδνληαη κε ηειενπηηθφ δέθηε
47.65.67.13 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ δψα ή κε αλζξψπηλεο ππάξμεηο
47.65.67.14 Ληαληθφ εκπφξην ππξνηερλεκάησλ
47.65.67.15 Ληαληθφ εκπφξην ζπλαξκνινγνχκελσλ παηρληδηψλ-ζπαδνθεθαιηψλ
47.65.67.16 Ληαληθφ εκπφξην ηξνρνθφξσλ παηρληδηψλ ζρεδηαζκέλσλ γηα λα επηβαίλνληαη απφ παηδηά θαη θαξνηζηψλ γηα θνχθιεο

47.7 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.71 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.71.7 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.71.71 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ

47.71.71.01 Ληαληθφ εκπφξην - κεηά απφ εηζαγσγή - παηδηθψλ ελδπκάησλ
47.71.71.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ έηνηκσλ εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ θαη κεξψλ ελδπκάησλ ή εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, πιεθηψλ ή θξνζέ
47.71.71.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιηνχ, θεθαιφδεζκσλ, θνδξψλ, θαιπκκάησλ, ζθειεηψλ θαπέισλ, πιαηζίσλ θαπέισλ, γείζσλ θαη ππνζηάγσλσλ, γηα θαιχκκαηα θεθαιηνχ
47.71.71.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο
47.71.71.05 Ληαληθφ εκπφξην αλδξηθψλ ελδπκάησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε
47.71.71.06 Ληαληθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ αζιεηηθψλ θαη άιισλ θαλειαθηψλ, ζψβξαθσλ, ζιηπ, πηηδακψλ, ξνκπψλ
47.71.71.07 Ληαληθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ θνζηνπκηψλ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ, κπιέηδεξ, παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, βεξκνχδσλ θαη ζνξηο
47.71.71.08 Ληαληθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αδηάβξνρσλ, αληηαλεκηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.71.71.09 Ληαληθφ εκπφξην αλδξηθψλ ή αγνξίζηηθσλ ζαθαθηψλ ή κπιέηδεξ
47.71.71.10 Ληαληθφ εκπφξην αλδξηθψλ πνπθάκηζσλ, πηηδακψλ, κπινπδψλ, εζψξνπρσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.71.71.11 Ληαληθφ εκπφξην βξεθηθψλ ελδπκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ
47.71.71.12 Ληαληθφ εκπφξην γαληηψλ θαη γαληηψλ ρσξίο δάθηπια
47.71.71.13 Ληαληθφ εκπφξην γνπλαξηθψλ γεληθά
47.71.71.14 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ελδπκάησλ, γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε
47.71.71.15 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ εζψξνπρσλ γεληθά
47.71.71.16 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ έηνηκσλ ελδπκάησλ θαη θνξεκάησλ
47.71.71.17 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ δσλψλ
47.71.71.18 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ δσλψλ, εζψξνπρσλ, λπρηηθψλ, ξνκπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.71.71.19 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ αζιεηηθψλ θαη άιισλ θαλειαθηψλ, θνκπηλεδφλ, κεζνθνξηψλ, ζιηπ, θηινηψλ, λπρηηθψλ, κπνπξλνπδηψλ, ξνκπψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.71.71.20 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ θνζηνπκηψλ, ζπλφισλ, ζαθαθηψλ, θνξεκάησλ, θνπζηψλ, παληεινληψλ, θνξκψλ κε κπνχζην θαη κε ηηξάληεο, βεξκνχδσλ θαη ζνξηο
47.71.71.21 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ κπινπδψλ, πνπθάκηζσλ θαη ζεκηδηέ
47.71.71.22 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ ή θνξηηζίζηηθσλ παιηψλ, εκίπαιησλ, θαπψλ, επελδπηψλ, άλνξαθ, αδηάβξνρσλ, αληηαλεκηθψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.71.71.23 Ληαληθφ εκπφξην γπλαηθείσλ θαπέισλ
47.71.71.24 Ληαληθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ ελδπκάησλ
47.71.71.25 Ληαληθφ εκπφξην δεςαζκέλσλ ή θαηεξγαζκέλσλ γνπλνδεξκάησλ
47.71.71.26 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ έλδπζεο θαη εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
47.71.71.27 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ έλδπζεο, εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ θαη άιισλ εηδψλ απφ γνπλφδεξκα (εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιηνχ)
47.71.71.28 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ εζσηεξηθήο έλδπζεο, απφ ραξηί ή θπηηαξίλε
47.71.71.29 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ λεσηεξηζκψλ
47.71.71.30 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ απφ πίιεκα (ηζφρα) ή κε πθαληψλ, πθαληηθψλ πιψλ εκπνηηζκέλσλ ή επελδπκέλσλ
47.71.71.31 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ απφ πιαζηηθφ
47.71.71.32 Ληαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ γάκνπ θαη βαπηηζηηθψλ
47.71.71.33 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα γάληηα) απφ πιαζηηθφ
47.71.71.34 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ γνπλφδεξκα, (εθηφο απφ θαιχκκαηα θεθαιηνχ)
47.71.71.35 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ απφ δέξκα ή ζχλζεζε δέξκαηνο
47.71.71.36 Ληαληθφ εκπφξην εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, απφ ραξηνπνιηφ, ραξηί, ραξηνβάκβαθα ή ξνιά ηλψλ θπηηαξίλεο
47.71.71.37 Ληαληθφ εκπφξην έηνηκσλ αλδξηθψλ ελδπκάησλ
47.71.71.38 Ληαληθφ εκπφξην δσλψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ δέξκα ή απφ άιιε χιε
47.71.71.39 Ληαληθφ εκπφξην ηεξαηηθψλ ακθίσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
47.71.71.40 Ληαληθφ εκπφξην θαιπκκάησλ θεθαιήο αζθαιείαο, θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιήο, απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθέο χιεο
47.71.71.41 Ληαληθφ εκπφξην θαπέισλ
47.71.71.42 Ληαληθφ εκπφξην θαπέισλ θαη άιισλ θαιπκκάησλ θεθαιηνχ, θηιέδσλ καιιηψλ
47.71.71.43 Ληαληθφ εκπφξην θνιάλ, θαιζφλ, καθξηψλ θαη θνληψλ θαιηζψλ θαη άιισλ εηδψλ θαιηζνπνηίαο, πιεθηψλ ή θξνζέ
47.71.71.44 Ληαληθφ εκπφξην θνληνκάληθσλ θαλειαθηψλ

47.71.71.45 Ληαληθφ εκπφξην καληηιηψλ, ζαιηψλ, γξαβαηψλ, γαληηψλ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, κεξψλ ελδπκάησλ ή εμαξηεκάησλ ξνπρηζκνχ, απφ πθαληηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη πιεθηά ή θξνζέ π.δ.θ.α.
47.71.71.46 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- έηνηκσλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ελδπκάησλ
47.71.71.47 Ληαληθφ εκπφξην λπθηθψλ θαη βαπηηζηηθψλ ελδπκάησλ
47.71.71.48 Ληαληθφ εκπφξην νκπξειψλ
47.71.71.49 Ληαληθφ εκπφξην νκπξειψλ, κπαζηνπληψλ, ξάβδσλ-θαζηζκάησλ
47.71.71.50 Ληαληθφ εκπφξην παηδηθψλ ελδπκάησλ γεληθά
47.71.71.51 Ληαληθφ εκπφξην πηηδακψλ γεληθά
47.71.71.52 Ληαληθφ εκπφξην πνπθάκηζσλ γεληθά
47.71.71.53 Ληαληθφ εκπφξην ζηεζφδεζκσλ, θνξζέδσλ, ιαζηέμ, καγηφ, ηηξαληψλ, δαξηηέξσλ, θαιηζνδεηψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ
47.71.71.54 Ληαληθφ εκπφξην ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ ζηνιψλ θαη εμαξηεκάησλ
47.71.71.55 Ληαληθφ εκπφξην ηερλεηψλ γνπλψλ θαη εηδψλ απφ ηερλεηή γνχλα
47.71.71.56 Ληαληθφ εκπφξην θαλειψλ δέξζετ, πνπιφβεξ, δαθεηψλ, γηιέθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, πιεθηψλ ή θξνζέ

47.72 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.72.7 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.72.72 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ
47.72.72.01 Ληαληθφ εκπφξην αδηάβξνρσλ ππνδεκάησλ, κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ, φρη γηα ζπνξ
47.72.72.02 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ ππνδεκαηνπνηίαο
47.72.72.03 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ππνδεκάησλ
47.72.72.04 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ ππνδεκάησλ, δηάθνξσλ εηδηθψλ ππνδεκάησλ θαη άιισλ ππνδεκάησλ π.δ.θ.α.
47.72.72.05 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε εμσηεξηθέο ζφιεο θαη κε επάλσ κέξε απφ θανπηζνχθ ή πιαζηηθφ
47.72.72.06 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ δέξκα
47.72.72.07 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ κε επάλσ κέξε απφ πθαληηθά πιηθά, εθηφο ησλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ
47.72.72.08 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλα πξνζηαηεπηηθά κεηαιιηθά ςίδηα

47.72.73 Ληαληθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαμηδηνχ
47.72.73.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ δέξκα ή ζπλζεηηθά δέξκαηα (ρσξίο ηα είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεραλήκαηα ή άιιεο κεραληθέο ζπζθεπέο)
47.72.73.02 Ληαληθφ εκπφξην απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, απφ θάζε πιηθφ
47.72.73.03 Ληαληθφ εκπφξην δέξκαηνο αηγάγξνπ (ζακνπά), ινπζηξηληνχ θαη δέξκαηνο κε ζηηιπλή επηθάιπςε θαη επηκεηαιισκέλνπ δέξκαηνο
47.72.73.04 Ληαληθφ εκπφξην δεξκάησλ άιισλ δψσλ, ρσξίο ηξίρεο
47.72.73.05 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο γηα θάζε δψν, απφ θάζε πιηθφ
47.72.73.06 Ληαληθφ εκπφξην θαηεξγαζκέλσλ δεξκάησλ
47.72.73.07 Ληαληθφ εκπφξην ζπλζεηηθψλ δεξκάησλ
47.72.73.08 Ληαληθφ εκπφξην ραξηνθπιάθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ απφ δέξκα ή απφ άιιε χιε

47.73 Ληαληθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ (θαξκαθεία)
47.73.7 Ληαληθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ (θαξκαθεία)
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47.73.74 Ληαληθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ (θαξκαθεία)
47.73.74.01 Ληαληθφ εκπφξην αληηνξψλ θαη εκβνιίσλ
47.73.74.02 Ληαληθφ εκπφξην απνζηεηξσηηθψλ δηαιπκάησλ θαθψλ επαθήο
47.73.74.03 Ληαληθφ εκπφξην δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη άιισλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
47.73.74.04 Ληαληθφ εκπφξην κε κεηνπζησκέλεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα >= 80%
47.73.74.05 Ληαληθφ εκπφξην παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
47.73.74.06 Ληαληθφ εκπφξην ζπγθνιιεηηθψλ επηδέζκσλ, ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ θαη παξφκνησλ πιηθψλ
47.73.74.07 Ληαληθφ εκπφξην ππεξνμείδηνπ ηνπ πδξνγφλνπ
47.73.74.08 Ληαληθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ αθεςεκάησλ βνηάλσλ
47.73.74.09 Ληαληθφ εκπφξην θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ αιθαινεηδή ή παξάγσγά ηνπο, αιιά φρη νξκφλεο ή αληηβηνηηθά
47.73.74.10 Ληαληθφ εκπφξην θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ νξκφλεο, αιιά φρη αληηβηνηηθά
47.73.74.11 Ληαληθφ εκπφξην θαξκάθσλ, πνπ πεξηέρνπλ πεληθηιίλεο ή άιια αληηβηνηηθά
47.73.74.12 Ληαληθφ εκπφξην ρεκηθψλ αληηζπιιεπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ κε βάζε νξκφλεο ή ζπεξκαηνθηφλα
47.73.74.13 Ληαληθφ εκπφξην θαξκάθσλ εηδηθά θηεληαηξηθήο ρξήζεο

47.74 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.74.7 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.74.75 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ
47.74.75.01 Γηάζεζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ πξνο ηνπο αζζελείο, κέζσ ησλ λνζνθνκείσλ
47.74.75.02 Γηάζεζε ηερλεηψλ κνζρεπκάησλ πξνο ηνπο αζζελείο, κέζσ ησλ λνζνθνκείσλ
47.74.75.03 Ληαληθφ εκπφξην αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο
47.74.75.04 Ληαληθφ εκπφξην αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο, βεκαηνδνηψλ, κεξψλ ηνπο, κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ πξνζέζεσλ (ηερλεηψλ κειψλ) θαη νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ
47.74.75.05 Ληαληθφ εκπφξην αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ
47.74.75.06 Ληαληθφ εκπφξην βαηψλ απφ πθαληηθά πιηθά θαη εηδψλ απ' απηέο, γηα θαξκαθεπηηθή ρξήζε
47.74.75.07 Ληαληθφ εκπφξην δεπηεξεπφλησλ ζεξαπεπηηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ θαη αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ
47.74.75.08 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ επεκβαηηθήο θαξδηνινγίαο
47.74.75.09 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο ή θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζήιαζηξα) απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ, εθηφο ηνπ ζθιεξνχ ειαζηηθνχ
47.74.75.10 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ
47.74.75.11 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ ζεξκφκεηξσλ
47.74.75.12 Ληαληθφ εκπφξην θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ
47.74.75.13 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα
47.74.75.14 Ληαληθφ εκπφξην νξζνπεδηθψλ εηδψλ απφ χθαζκα, ειαζηηθφ λήκα ή ιάζηηρν θαη ζπλαθείο χιεο
47.74.75.15 Ληαληθφ εκπφξην νξζνπεδηθψλ εηδψλ, θειεπηδέζκσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.74.75.16 Ληαληθφ εκπφξην ζπξίγγσλ, βεινλψλ, θαζεηήξσλ, ζσιελίζθσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, νθζαικηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ π.δ.θ.α.
47.74.75.17 Ληαληθφ εκπφξην ηερλεηψλ αξζξψζεσλ, νξζνπεδηθψλ ζπζθεπψλ, ηερλεηψλ δνληηψλ, νδνληηθψλ εμαξηεκάησλ, ηερλεηψλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.δ.θ.α.
47.74.75.18 Ληαληθφ εκπφξην ηερλεηψλ κνζρεπκάησλ
47.74.75.19 Ληαληθφ εκπφξην πγεηνλνκηθψλ ή λνζνθνκεηαθψλ εηδψλ, απφ ραξηνπνιηφ, ραξηί, ραξηνβάκβαθα ή ξνιά ηλψλ θπηηαξίλεο
47.74.75.20 Ληαληθφ εκπφξην θίιηξσλ λεθξνχ κηαο ρξήζεσο, θαζεηήξσλ, γαδψλ θιπ
47.74.75.21 Ληαληθφ εκπφξην ράξηηλσλ εηδψλ λνζνθνκείσλ κηαο ρξήζεσο (θαπέισλ, κπινπδψλ θαη ζρεηηθψλ εηδψλ)
47.74.75.22 Ληαληθφ εκπφξην ρεηξνπξγηθψλ θαη ηαηξηθψλ γεληθά κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ

47.75 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.75.7 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.75.76 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ
47.75.76.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ θνπηηθψλ εηδψλ, εηδψλ θαη ζπλφισλ εηδψλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ
47.75.76.02 Ληαληθφ εκπφξην αξσκάησλ θαη θνινληψλ
47.75.76.03 Ληαληθφ εκπφξην βαηψλ απφ πθαληηθά πιηθά θαη εηδψλ απ' απηέο, γηα ρξήζε άιιε απφ θαξκαθεπηηθή
47.75.76.04 Ληαληθφ εκπφξην βνπξηζαθηψλ ηνπαιέηαο γηα πξνζσπηθή ρξήζε θαη βνπξηζαθηψλ γηα θαιιπληηθά θαη νδνληφβνπξηζσλ
47.75.76.05 Ληαληθφ εκπφξην ινζηφλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηα καιιηά π.δ.θ.α.
47.75.76.06 Ληαληθφ εκπφξην μεξψλ θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο
47.75.76.07 Ληαληθφ εκπφξην μπξαθηψλ θαη ιεπίδσλ μπξαθηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθαηέξγαζησλ κεηαιιηθψλ ηαηληψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ μπξαθηψλ)

47.75.76.08 Ληαληθφ εκπφξην μπξηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ, απνζκεηηθψλ θαη αληηηδξσηηθψλ γηα ην ζψκα, παξαζθεπαζκάησλ γηα ην ινπηξφ, άιισλ αξσκάησλ θαιιπληηθψλ ή παξαζθεπαζκάησλ θαιισπηζκνχ π.δ.θ.α.
47.75.76.09 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα καθηγηάδ ρεηιηψλ θαη καηηψλ
47.75.76.10 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ
47.75.76.11 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο ή ησλ δνληηψλ, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζηεξεσηηθνί πνιηνί θαη ζθφλεο γηα ηελ νδνληνζηνηρία)
47.75.76.12 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ νκνξθηάο, καθηγηάδ, θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αληηειηαθά) π.δ.θ.α.
47.75.76.13 Ληαληθφ εκπφξην ζακπνπάλ, ιαθ καιιηψλ, παξαζθεπαζκάησλ γηα κφληκν θαηζάξσκα ή ίζησκα καιιηψλ
47.75.76.14 Ληαληθφ εκπφξην ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζαπνχλη, γηα πξνζσπηθή πγηεηλή
47.75.76.15 Ληαληθφ εκπφξην ζθνλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαιιπληηθά ή γηα θαιισπηζκφ
47.75.76.16 Ληαληθφ εκπφξην ζθνπγγαξηψλ
47.75.76.17 Ληαληθφ εκπφξην πγξψλ ραξηνκάληηισλ
47.75.76.18 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ ζθνπγγαξηψλ δσηθήο πξνέιεπζεο
47.75.76.19 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ πγείαο, ραξηνκάληηισλ, καληηιηψλ θαη πεηζεηψλ θαζαξηζκνχ πξνζψπνπ, ηξαπεδνκάληηισλ θαη πεηζεηψλ θαγεηνχ, απφ ραξηί
47.75.76.20 Ληαληθφ εκπφξην ρηελψλ, ηζηκπηδηψλ καιιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, θνπξθεηψλ, ιαβίδσλ θαηζαξψκαηνο, ςεθαζηήξσλ αξσκάησλ θαη βάζεψλ ηνπο, πνκπφλ θαη ηακπφλ πνπδξαξίζκαηνο

47.76 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.76.7 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζρεηηθψλ δσνηξνθψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.76.77 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ θαη ζπφξσλ
47.76.77.01 Ληαληθφ εκπφξην αλζέσλ
47.76.77.02 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ νζπξησδψλ ιαραληθψλ, απνθινησκέλσλ, γηα ζπνξά
47.76.77.03 Ληαληθφ εκπφξην απνμεξακέλσλ θπηψλ
47.76.77.04 Ληαληθφ εκπφξην γεσξγηθψλ ζπφξσλ ζε κηθξνζπζθεπαζίεο
47.76.77.05 Ληαληθφ εκπφξην δελδξπιιίσλ θαη θπηψλ (εθηφο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ)
47.76.77.06 Ληαληθφ εκπφξην ειαηνχρσλ ζπφξσλ π.δ.θ.α.
47.76.77.07 Ληαληθφ εκπφξην δψλησλ θπηψλ, θνλδχισλ, βνιβψλ θαη ξηδψλ, κνζρεπκάησλ θαη παξαθπάδσλ, κπθειηψλ καληηαξηψλ
47.76.77.08 Ληαληθφ εκπφξην θαιακπνθηνχ γηα ζπνξά
47.76.77.09 Ληαληθφ εκπφξην θεξακηθψλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία θαη γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ζπζθεπαζία αγαζψλ
47.76.77.10 Ληαληθφ εκπφξην θνκκέλσλ αλζέσλ θαη κπνπκπνπθηψλ ηνπο, ζπλζέζεσλ αλζέσλ, θαζψο θαη αλζνδεζκψλ, ζηεθαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.76.77.11 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θπηψλ, ρνξηαξηψλ, βξχσλ θαη ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε
47.76.77.12 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- αλζέσλ
47.76.77.13 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ αλζέσλ θαη θαξπψλ
47.76.77.14 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ δαραξφηεπηισλ θαη ζπφξσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ
47.76.77.15 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνχ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνχ, γηα ζπνξά
47.76.77.16 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ ιαραληθψλ
47.76.77.17 Ληαληθφ εκπφξην ζπφξσλ παηάηαο
47.76.77.18 Ληαληθφ εκπφξην θξέζθσλ θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνηία, ηε θαξκαθεπηηθή ή ηελ παξαγσγή εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ ή γηα παξφκνηνπο ζθνπνχο
47.76.77.19 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ
47.76.77.20 Ληαληθφ εκπφξην θπηηθψλ πιψλ π.δ.θ.α. γηα ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε, θπηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.

47.76.78 Ληαληθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ
47.76.78.01 Ληαληθφ εκπφξην αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
47.76.78.02 Ληαληθφ εκπφξην αλαζρεηηθψλ βιάζηεζεο, ξπζκηζηψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ
47.76.78.03 Ληαληθφ εκπφξην απνιπκαληηθψλ
47.76.78.04 Ληαληθφ εκπφξην άθξπθηνπ ζηδεξνππξίηε, αθαηέξγαζηνπ ή κε εμεπγεληζκέλνπ ζείνπ
47.76.78.05 Ληαληθφ εκπφξην γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζε κηθξνζπζθεπαζίεο
47.76.78.06 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ απφ ηχξθε
47.76.78.07 Ληαληθφ εκπφξην εληνκνθηφλσλ, ζπζθεπαζκέλσλ γηα ιηαληθή πψιεζε
47.76.78.08 Ληαληθφ εκπφξην δηδαληνθηφλσλ
47.76.78.09 Ληαληθφ εκπφξην δσηθψλ ή θπηηθψλ ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
47.76.78.10 Ληαληθφ εκπφξην θαιηνχρσλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
47.76.78.11 Ληαληθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ π.δ.θ.α.
47.76.78.12 Ληαληθφ εκπφξην κπθεηνθηφλσλ, θαξκάθσλ θαηά ησλ ηξσθηηθψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ
47.76.78.13 Ληαληθφ εκπφξην ληηξηθνχ λάηξηνπ
47.76.78.14 Ληαληθφ εκπφξην ηχξθεο, φρη ζε κπξηθέηεο
47.76.78.15 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ θσζθνξηθψλ αιάησλ αζβέζηηνπ ή αξγίιηνπ θαη αζβέζηηνπ, θαξλαιίηε, ζπιβίηε θαη άιισλ θπζηθψλ αθαηέξγαζησλ αιάησλ θάιηνπ
47.76.78.16 Ληαληθφ εκπφξην θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ, νξπθηψλ ή ρεκηθψλ
47.76.78.17 Ληαληθφ εκπφξην ρισξηνχρνπ ακκψληνπ, ληηξσδψλ αιάησλ, ληηξηθψλ αιάησλ ηνπ θάιηνπ, θσζθνξηθψλ αιάησλ ηνπ ηξηακκψληνπ θαη αλζξαθηθψλ αιάησλ ακκψληνπ

47.76.79 Ληαληθφ εκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο
47.76.79.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ δψλησλ δψσλ
47.76.79.02 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ γηα θαηνηθίδηα δψα
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47.76.79.03 Ληαληθφ εκπφξην θνιάξσλ θαη ινπξηψλ γηα γάηεο θαη ζθχινπο
47.76.79.04 Ληαληθφ εκπφξην καιαθνχ ζηηαξηνχ θαη ζκηγαδηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ δψα
47.76.79.05 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθψλ γηα θαηνηθίδηα δψα ή πηελά ζπληξνθηάο
47.76.79.06 Ληαληθφ εκπφξην ζβφισλ δεκεηξηαθψλ π.δ.θ.α., εθηφο ζηηαξηνχ
47.76.79.07 Ληαληθφ εκπφξην ζβφισλ ζηηαξηνχ
47.76.79.08 Ληαληθφ εκπφξην ζθιεξνχ ζηηαξηνχ, γηα θαηαλάισζε απφ δψα
47.76.79.09 Ληαληθφ εκπφξην θπηηθψλ αιεπξηψλ θαη ρνλδξάιεπξσλ γηα ηξνθή δψσλ
47.76.79.10 Ληαληθφ εκπφξην σδηθψλ πηελψλ, δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, ζθχισλ, γαηψλ θιπ, δψλησλ

47.77 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.77.8 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.77.82 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ
47.77.82.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια, εηδψλ απφ θπζηθά ή θαιιηεξγεκέλα καξγαξηηάξηα, πνιχηηκνπο ή εκηπνιχηηκνπο ιίζνπο
47.77.82.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ξνινγηψλ ρεξηνχ, ηζέπεο θαη άιισλ ξνινγηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνλφκεηξσλ
47.77.82.03 Ληαληθφ εκπφξην γπαιηψλ ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη ρεξηνχ, κεξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ γπαιηψλ
47.77.82.04 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θνζκεκαηνπνηίαο θαη κεξψλ ηνπο, εηδψλ ρξπζνρνΐαο ή αξγπξνρνΐαο θαη κεξψλ ηνπο
47.77.82.05 Ληαληθφ εκπφξην επηηξαπέδησλ ξνινγηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ρεξηνχ, μππλεηεξηψλ θαη ξνινγηψλ ηνίρνπ θαη άιισλ ξνινγηψλ

47.77.82.06 Ληαληθφ εκπφξην θαιιηεξγεκέλσλ καξγαξηηαξηψλ, πνιχηηκσλ ή εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλζεηηθψλ ή αλαζρεκαηηζκέλσλ ιίζσλ, θαηεξγαζκέλσλ αιιά κε δεκέλσλ ζε θνζκήκαηα
47.77.82.07 Ληαληθφ εκπφξην ινπξαθηψλ θαη αιπζίδσλ ξνινγηψλ θάζε είδνπο θαη ησλ κεξψλ ηνπο
47.77.82.08 Ληαληθφ εκπφξην καξγαξηηαξηψλ απφ θαιιηέξγεηα, αθαηέξγαζησλ
47.77.82.09 Ληαληθφ εκπφξην πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη θνζκεκάησλ απφ πνιχηηκνπο ιίζνπο
47.77.82.10 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ ρεξηνχ ή ηζέπεο, κε ζήθε απφ πνιχηηκν κέηαιιν ή επηκεηαιισκέλε κε πνιχηηκν κέηαιιν
47.77.82.11 Ληαληθφ εκπφξην ζθεπψλ απφ άξγπξν
47.77.82.12 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο, κέηξεζεο ηεο ψξαο, παξθφκεηξσλ θαη ρξνλνδηαθνπηψλ κε κεραληζκφ ξνινγηνχ ηνίρνπ ή ρεξηνχ
47.77.82.13 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθψλ καξγαξηηαξηψλ, αθαηέξγαζησλ
47.77.82.14 Ληαληθφ εκπφξην ζθεπψλ επηκεηαιισκέλσλ κε ρξπζφ ή άξγπξν

47.78 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα
47.78.8 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηλνχξγησλ εηδψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα

47.78.83 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ αθξηβείαο, ππεξεζίεο νπηηθνχ
47.78.83.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ νπηηθψλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ π.δ.θ.α.
47.78.83.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηνπνγξαθηθψλ, πδξνγξαθηθψλ, σθεαλνγξαθηθψλ, πδξνινγηθψλ, κεηεσξνινγηθψλ ή γεσθπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ
47.78.83.03 Ληαληθφ εκπφξην αληηθεηκεληθψλ θαθψλ γηα θσηνγξαθηθέο κεραλέο, κεραλέο πξνβνιήο ή θσηνγξαθηθέο ζπζθεπέο κεγέζπλζεο ή ζκίθξπλζεο
47.78.83.04 Ληαληθφ εκπφξην επαηζζεηνπνηεκέλσλ γαιαθησκάησλ γηα θσηνγξαθηθή ρξήζε, ρεκηθψλ παξαζθεπαζκάησλ γηα θσηνγξαθηθή ρξήζε π.δ.θ.α.
47.78.83.05 Ληαληθφ εκπφξην θηαιηψλ, κνλνθηαιηψλ θαη άιισλ νπηηθψλ ηειεζθνπίσλ, άιισλ αζηξνλνκηθψλ νξγάλσλ θαη νπηηθψλ κηθξνζθνπίσλ
47.78.83.06 Ληαληθφ εκπφξην θηλεκαηνγξαθηθψλ κεραλψλ ιήςεο
47.78.83.07 Ληαληθφ εκπφξην θηλεκαηνγξαθηθψλ κεραλψλ πξνβνιήο, επηδηαζθνπίσλ θαη άιισλ πξνβνιέσλ εηθφλσλ
47.78.83.08 Ληαληθφ εκπφξην καηνγπαιηψλ κε θαηεξγαζκέλσλ νπηηθψο θαη κεξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ γπαιηψλ
47.78.83.09 Ληαληθφ εκπφξην καηνγπαιηψλ, καηνγπαιηψλ ειίνπ θαη πξνθχιαμεο θαη παξφκνησλ εηδψλ, δηνξζσηηθψλ, πξνζηαηεπηηθψλ ή άιισλ
47.78.83.10 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ άιισλ νπηηθψλ νξγάλσλ
47.78.83.11 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ
47.78.83.12 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ καηνγπαιηψλ, καηνγπαιηψλ ειίνπ θαη πξνθχιαμεο ή παξφκνησλ εηδψλ
47.78.83.13 Ληαληθφ εκπφξην νπηηθψλ εηδψλ
47.78.83.14 Ληαληθφ εκπφξην νπηηθψλ ηλψλ, θχιισλ, πιαθψλ απφ πνισηηθφ πιηθφ, θαθψλ, θίιηξσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.78.83.15 Ληαληθφ εκπφξην ππμίδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ, άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ λαπζηπινΐαο
47.78.83.16 Ληαληθφ εκπφξην ζθειεηψλ θαη ππνζηεξηγκάησλ καηνγπαιηψλ, καηνγπαιηψλ ειίνπ θαη πξνθχιαμεο ή παξφκνησλ εηδψλ
47.78.83.17 Ληαληθφ εκπφξην ζπζθεπψλ κε πγξνχο θξπζηάιινπο, ιέηδεξ εθηφο ησλ δηφδσλ ιέηδεξ
47.78.83.18 Ληαληθφ εκπφξην πδξφκεηξσλ, ζεξκφκεηξσλ, ππξφκεηξσλ, βαξφκεηξσλ, πγξφκεηξσλ θαη ςπρξφκεηξσλ
47.78.83.19 Ληαληθφ εκπφξην θαθψλ επαθήο
47.78.83.20 Ληαληθφ εκπφξην θαθψλ επαθήο, θαθψλ καηνγπαιηψλ απφ γπαιί, θαθψλ καηνγπαιηψλ απφ άιια πιηθά
47.78.83.21 Ληαληθφ εκπφξην θιαο, θσηνγξαθηθψλ ζπζθεπψλ κεγέζπλζεο, ζπζθεπψλ γηα θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα, λεγθαηνζθνπίσλ θαη νζνλψλ πξνβνιήο
47.78.83.22 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ εηδψλ
47.78.83.23 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ ιπρληψλ θιαο, "θχβσλ" θιαο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.78.83.24 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ άκεζεο εθηχπσζεο θαη εκθάληζεο θαη άιισλ κεραλψλ

47.78.83.25 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία εθηππσηηθψλ πιαθψλ ή θπιίλδξσλ, θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ γηα εγγξαθή εγγξάθσλ ζε κηθξνθίικ, κηθξνθσηνδειηία θαη παξφκνηα είδε
47.78.83.26 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ θαη θηικ, θηικ ζηηγκηαίαο εθηχπσζεο, επαηζζεηνπνηεκέλσλ, κε εθηεζεηκέλσλ, θσηνγξαθηθνχ ραξηηνχ

47.78.84 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ θαζαξηζκνχ
47.78.84.01 Ληαληθφ εκπφξην απνξξππαληηθψλ εηδψλ
47.78.84.02 Ληαληθφ εκπφξην απνξξππαληηθψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ έθπιπζεο, φρη γηα απηνθίλεηα
47.78.84.03 Ληαληθφ εκπφξην απνζκεηηθψλ ρψξνπ
47.78.84.04 Ληαληθφ εκπφξην βαδειίλεο, ζθιεξήο παξαθίλεο, πεηξειαίνπ θαη άιισλ νξπθηψλ θεξηψλ
47.78.84.05 Ληαληθφ εκπφξην βαθψλ ππνδεκάησλ
47.78.84.06 Ληαληθφ εκπφξην επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ, εθηφο απφ ζαπνχλη
47.78.84.07 Ληαληθφ εκπφξην παξαζθεπαζκάησλ γηα αξσκαηηζκφ ή απφζκεζε ρψξσλ
47.78.84.08 Ληαληθφ εκπφξην πνιηψλ θαη ζθνλψλ θαζαξηζκνχ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ θαζαξηζκνχ
47.78.84.09 Ληαληθφ εκπφξην ζαπνπληνχ θαη επηθαλεηνδξαζηηθψλ νξγαληθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζαπνχλη, φρη γηα πξνζσπηθή πγηεηλή
47.78.84.10 Ληαληθφ εκπφξην ζηηιβσηηθψλ νπζηψλ θαη θξεκψλ γηα ππνδήκαηα, έπηπια, δάπεδα, ακαμψκαηα, γπαιί ή κέηαιιν
47.78.84.11 Ληαληθφ εκπφξην ηερλεηψλ θεξηψλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ θεξηψλ

47.78.85 Ληαληθφ εκπφξην θαχζηκνπ πεηξειαίνπ νηθηαθήο ρξήζεο, πγξαέξηνπ, άλζξαθα θαη μπιείαο
47.78.85.01 Ληαληθφ εκπφξην αεξηέιαησλ
47.78.85.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ειαθξψλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, ειαθξψλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
47.78.85.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεζαίσλ ειαίσλ πεηξειαίνπ, κεζαίσλ παξαζθεπαζκάησλ π.δ.θ.α.
47.78.85.04 Ληαληθφ εκπφξην άλζξαθα, κε ζπζζσκαησκέλνπ
47.78.85.05 Ληαληθφ εκπφξην βηνθαπζίκσλ, φρη γηα θηλεηήξεο
47.78.85.06 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ ειαίσλ π.δ.θ.α.
47.78.85.07 Ληαληθφ εκπφξην θαχζηκσλ πιψλ (πγξψλ θαη ζηεξεψλ)
47.78.85.08 Ληαληθφ εκπφξην θαπζφμπισλ
47.78.85.09 Ληαληθφ εκπφξην ιηγλίηε
47.78.85.10 Ληαληθφ εκπφξην κπξηθεηψλ, θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ηχξθε
47.78.85.11 Ληαληθφ εκπφξην κπξηθεηψλ, ζθαηξψλ θαη παξφκνησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ άλζξαθα
47.78.85.12 Ληαληθφ εκπφξην μπιάλζξαθα, θαχζηκνπ
47.78.85.13 Ληαληθφ εκπφξην μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα
47.78.85.14 Ληαληθφ εκπφξην νπηάλζξαθα θαη εκηνπηάλζξαθα απφ ιηζάλζξαθα, απφ ιηγλίηε ή ηχξθε, άλζξαθα απνζηαθηηθνχ θέξαηνο
47.78.85.15 Ληαληθφ εκπφξην πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, (παξάδνζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πσιεηή)
47.78.85.16 Ληαληθφ εκπφξην πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, απφ κεηαπσιεηή
47.78.85.17 Ληαληθφ εκπφξην πξνπάληνπ θαη βνπηάληνπ, εκθηαισκέλνπ
47.78.85.18 Ληαληθφ εκπφξην πγξαέξηνπ ζε θηάιεο ή φρη
47.78.85.19 Ληαληθφ εκπφξην θπζηθνχ αεξίνπ, πγξνπνηεκέλνπ ή ζε αεξηψδε θαηάζηαζε

47.78.86 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κε εδψδηκσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
47.78.86.01 Ληαληθφ εκπφξην αγαικαηίσλ θαη άιισλ εηδψλ δηαθφζκεζεο, θάδξσλ γηα θσηνγξαθίεο, πίλαθεο ή παξφκνηα είδε θαη θαζξεπηψλ, απφ βαζηθά κέηαιια

47.78.86.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, πιαθψλ, ισξίδσλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ, ηαηληψλ ζε ξνιά θαη άιισλ ηαηληψλ ζε επίπεδεο κνξθέο, απφ πιαζηηθέο χιεο π.δ.θ.α.
47.78.86.03 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ απφ δέξκα ή ζπλζεηηθά δέξκαηα (εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεραλήκαηα ή άιιεο κεραληθέο ζπζθεπέο)
47.78.86.04 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ γάκνπ θαη βαπηηζηηθψλ (ιακπάδσλ, ζηέθαλσλ θιπ)
47.78.86.05 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κε θαηαζθεπαζηηθψλ θεξακηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.
47.78.86.06 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ απφ πιαζηηθέο χιεο
47.78.86.07 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο
47.78.86.08 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πνιπηειψλ κηθξναληηθεηκέλσλ, φρη απφ πνιχηηκα κέηαιια ή ιίζνπο
47.78.86.09 Ληαληθφ εκπφξην αινπκηλφραξηνπ
47.78.86.10 Ληαληθφ εκπφξην απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ
47.78.86.11 Ληαληθφ εκπφξην βηνκεραληθψλ δηακαληηψλ, θηζεξφιηζσλ (ειαθξφπεηξσλ), ζκχξηδαο, θπζηθνχ θνξνχλδηνπ, θπζηθνχ γξαλάηε θαη άιισλ θπζηθψλ ιεηαληηθψλ
47.78.86.12 Ληαληθφ εκπφξην δηαθνζκεηηθψλ θεξηψλ
47.78.86.13 Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ άιισλ εηδψλ π.δ.θ.α.
47.78.86.14 Ληαληθφ εκπφξην δηρηπψλ κε θφκπνπο απφ ζπάγγνπο, θνξδνληψλ ή ζρνηληψλ, έηνηκσλ δηρηπψλ, απφ πθαληηθά πιηθά, εηδψλ απφ λήκαηα, ισξίδσλ π.δ.θ.α.
47.78.86.15 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δηαθφζκεζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ
47.78.86.16 Ληαληθφ εκπφξην εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ π.δ.θ.α.
47.78.86.17 Ληαληθφ εκπφξην θεξηψλ, θεξσκέλσλ θηηηιηψλ θσηηζκνχ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.78.86.18 Ληαληθφ εκπφξην θνξαιιηψλ θαη παξφκνησλ πξντφλησλ, νζηξάθσλ καιαθίσλ, θαξθηλνεηδψλ ή ερηλφδεξκσλ θαη νζηψλ ζνππηψλ
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47.78.86.19 Ληαληθφ εκπφξην θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ ζε θπιίλδξνπο ή ζε θχιια
47.78.86.20 Ληαληθφ εκπφξην ιεπηψλ θχιισλ αξγίιηνπ, πάρνπο >= 0.2 mm
47.78.86.21 Ληαληθφ εκπφξην καζνπξηψλ, θαξνπιηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, δηεζεηηθνχ ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, άιισλ εηδψλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη π.δ.θ.α.
47.78.86.22 Ληαληθφ εκπφξην -κεηά απφ εηζαγσγή- ςεπδνθνζκεκάησλ
47.78.86.23 Ληαληθφ εκπφξην παηδηθψλ θαξνηζηψλ θαη κεξψλ ηνπο
47.78.86.24 Ληαληθφ εκπφξην πεξνπθψλ θαη πνζηίο
47.78.86.25 Ληαληθφ εκπφξην πηλέισλ δσγξαθηθήο θαη γξαθήο
47.78.86.26 Ληαληθφ εκπφξην πιαθψλ, θχιισλ, κεκβξαλψλ, ιεπηψλ θχιισλ θαη ισξίδσλ, απφ πιαζηηθέο χιεο, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο ή θαηά παξφκνην ηξφπν ζπλδπαζκέλεο κε άιια πιηθά
47.78.86.27 Ληαληθφ εκπφξην πιαζηειίλεο

47.78.86.28

Ληαληθφ εκπφξην πνιηψλ πξνπιαζκάησλ, νδνληηαηξηθνχ θεξνχ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γηα νδνληηαηξηθή ρξήζε κε βάζε ην γχςν, παξαζθεπαζκάησλ θαη γνκψζεσλ γηα ππξνζβεζηήξεο, 
παξαζθεπαζκέλσλ κέζσλ θαιιηέξγεηαο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη ζχλζεησλ δηαγλσζηηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ αληηδξαζηεξίσλ

47.78.86.29 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ απφ αλζξψπηλεο ή δσηθέο ηξίρεο θαη παξφκνησλ πξντφλησλ απφ θισζηνυθαληνπξγηθέο ίλεο
47.78.86.30 Ληαληθφ εκπφξην ζπάγγσλ, θνξδνληψλ, ζρνηληψλ θαη θαισδίσλ, απφ γηνχηα ή άιιεο πθαληηθέο ίλεο απφ ζηειέρε θπηψλ
47.78.86.31 Ληαληθφ εκπφξην ηερλεηψλ αλζέσλ, δηαθνζκεηηθψλ θπιισκάησλ θαη θξνχησλ θαη κεξψλ ηνπο
47.78.86.32 Ληαληθφ εκπφξην θηεξψλ θαη πνχπνπισλ θαη δεξκάησλ πνπιηψλ κε θηεξά θαη πνχπνπια

47.78.87 Ληαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
47.78.88 Ληαληθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α.

47.78.88.01 Ληαληθφ εκπφξην αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνκεζεηψλ
47.78.88.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεραλψλ γξαθείνπ
47.78.88.03 Ληαληθφ εκπφξην αλαγλσζηψλ κηθξνθίικ, κηθξνθσηνδειηίσλ ή άιισλ κηθξνθνξκψλ
47.78.88.04 Ληαληθφ εκπφξην αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ αλειθπζηήξσλ
47.78.88.05 Ληαληθφ εκπφξην αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
47.78.88.06 Ληαληθφ εκπφξην αληιηψλ γηα πγξά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο, εθηφο απηψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα 
47.78.88.07 Ληαληθφ εκπφξην αληιηψλ θελνχ
47.78.88.08 Ληαληθφ εκπφξην αξδεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
47.78.88.09 Ληαληθφ εκπφξην αξηζκνκεραλψλ θαη ινγηζηηθψλ κεραλψλ, ηακηαθψλ θαη παξφκνησλ κεραλψλ πνπ θέξνπλ ππνινγηζηηθή δηάηαμε
47.78.88.10 Ληαληθφ εκπφξην γξαθνκεραλψλ θαη κεραλψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
47.78.88.11 Ληαληθφ εκπφξην εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ offset, ηχπνπ γξαθείνπ, πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε θχιια ραξηηνχ
47.78.88.12 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ αλχςσζεο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ
47.78.88.13 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιεηνκεραλψλ
47.78.88.14 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κεραλψλ γξαθείνπ
47.78.88.15 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ
47.78.88.16 Ληαληθφ εκπφξην νξγάλσλ ζρεδίαζεο θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.78.88.17 Ληαληθφ εκπφξην πεξηζηξφθσλ, πηζηνιηψλ, άιισλ ππξνβφισλ θαη παξφκνησλ κεραλεκάησλ, άιισλ φπισλ (εθηφο απηψλ γηα θπλήγη ή αζιεηηζκφ)
47.78.88.18 Ληαληθφ εκπφξην ππξνζβεζηήξσλ
47.78.88.19 Ληαληθφ εκπφξην ηφξλσλ θαη άιισλ κεραλψλ γηα θάκςε, δίπισζε, ίζησκα, επηπεδνπνίεζε θαη αθαίξεζε κεηάιινπ
47.78.88.20 Ληαληθφ εκπφξην ηξαπεδηψλ θαη κεραλψλ ζρεδίαζεο θαη άιισλ νξγάλσλ ζρεδίαζεο, ράξαμεο ή δηελέξγεηαο καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ
47.78.88.21 Ληαληθφ εκπφξην θίιηξσλ θαη ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ λεξνχ ή αέξα
47.78.88.22 Ληαληθφ εκπφξην θσηναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ κε νπηηθφ ζχζηεκα ή κε επαθή θαη ζεξκναληηγξαθηθψλ ζπζθεπψλ
47.78.88.23 Ληαληθφ εκπφξην ρεηξνθίλεησλ ή πνδνθίλεησλ αεξαληιηψλ
47.78.88.24 Ληαληθφ εκπφξην ςεθαζηήξσλ, κεραλψλ αηκνβνιήο ή ακκνβνιήο θαη παξφκνησλ κεραληθψλ ζπζθεπψλ, εθηφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία

47.78.89 Ληαληθφ εκπφξην κε εδψδηκσλ κε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α.
47.78.89.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.02 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.03 Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ ζπιιεθηηθψλ εηδψλ
47.78.89.04 Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
47.78.89.05 Ληαληθφ εκπφξην εθθιεζηαζηηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, αξκνλίσλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ, αθνξληεφλ θαη παξφκνησλ νξγάλσλ, θπζαξκφληθσλ
47.78.89.06 Ληαληθφ εκπφξην έξγσλ ηέρλεο
47.78.89.07 Ληαληθφ εκπφξην ηεξνγξαθηψλ, δσγξαθηζηψλ εηθφλσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
47.78.89.08 Ληαληθφ εκπφξην κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.09 Ληαληθφ εκπφξην κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ θαη πλεπζηψλ δηαπαζψλ, κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά θαη ρνξδψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.10 Ληαληθφ εκπφξην κνπζηθήο ζε έληππε κνξθή (παξηηηνχξσλ)
47.78.89.11 Ληαληθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ γεληθά
47.78.89.12 Ληαληθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ ή νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, ν ήρνο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη ή πξέπεη λα εληζρχεηαη κε ειεθηξηθά κέζα
47.78.89.13 Ληαληθφ εκπφξην λνκηζκάησλ θαη κεηαιιίσλ
47.78.89.14 Ληαληθφ εκπφξην παιαηψλ γξακκαηφζεκσλ
47.78.89.15 Ληαληθφ εκπφξην πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ
47.78.89.16 Ληαληθφ εκπφξην πηλάθσλ δσγξαθηθήο γεληθά
47.78.89.17 Ληαληθφ εκπφξην πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
47.78.89.18 Ληαληθφ εκπφξην ζπιινγψλ γξακκαηφζεκσλ θαη λνκηζκάησλ
47.78.89.19 Ληαληθφ εκπφξην ρξπζψλ θαη ινηπψλ λνκηζκάησλ

47.79 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα
47.79.9 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζε θαηαζηήκαηα

47.79.91 Ληαληθφ εκπφξην παιαηψλ αληηθεηκέλσλ αμίαο (αληηθψλ)
47.79.91.01 Ληαληθφ εκπφξην αξραηνηήησλ θαη γεληθά παιαηψλ αληηθεηκέλσλ ηέρλεο
47.79.91.02 Ληαληθφ εκπφξην ζπιιεθηηθψλ εηδψλ αμίαο

47.79.92 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ βηβιίσλ
47.79.99 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ

47.79.99.01 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ
47.79.99.02 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ ειεθηξηθψλ εηδψλ
47.79.99.03 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ εηδψλ
47.79.99.04 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ ζηδεξέλησλ βαξειηψλ
47.79.99.05 Ληαληθφ εκπφξην θζαξκέλσλ εηδψλ ξνπρηζκνχ θαη άιισλ θζαξκέλσλ εηδψλ

47.8 Ληαληθφ εκπφξην ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο
47.81 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο

47.81.1 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο
47.81.10 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο

47.82 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο
47.82.1 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο

47.82.10 Ληαληθφ εκπφξην θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο
47.89 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο

47.89.1 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο
47.89.10 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ εηδψλ ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο

47.9 Ληαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.91 Ληαληθφ εκπφξην απφ επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.1 Ληαληθφ εκπφξην θξνχησλ, ιαραληθψλ, θξέαηνο, ςαξηψλ, πξντφλησλ αξηνπνηίαο, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη αβγψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.11 Ληαληθφ εκπφξην λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.12 Ληαληθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.13 Ληαληθφ εκπφξην θξέαηνο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.14 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θξέαηνο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.15 Ληαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, νζηξαθνεηδψλ θαη καιαθίσλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.16 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ αξηνπνηίαο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.17 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.18 Ληαληθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.19 Ληαληθφ εκπφξην αβγψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.2 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.21 Ληαληθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.22 Ληαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.23 Ληαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ γηα βξέθε, ηξνθίκσλ δηαίηεο θαη άιισλ νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.24 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.25 Ληαληθφ εκπφξην αιθννινχρσλ πνηψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.26 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.27 Ληαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.3 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.31 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ θαη ινγηζκηθνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.32 Ληαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.33 Ληαληθφ εκπφξην ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ βίληεν, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
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47.91.4 Ληαληθφ εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη ζηδεξηθψλ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.41 Ληαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.42 Ληαληθφ εκπφξην ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη ινχζηξσλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.43 Ληαληθφ εκπφξην επίπεδσλ ηδακηψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.44 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ γηα ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.45 Ληαληθφ εκπφξην πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο, θαζψο θαη πξνκεζεηψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.46 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.47 Ληαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.49 Ληαληθφ εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.5 Ληαληθφ εκπφξην νηθηαθψλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.51 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.52 Ληαληθφ εκπφξην θνπξηηλψλ θαη δηρηπσηψλ θνπξηηλψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.53 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηνχ ηνηρνζηξσζίαο (ηαπεηζαξίαο) θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ, ραιηψλ θαη θηιηκηψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.54 Ληαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.55 Ληαληθφ εκπφξην επίπισλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.56 Ληαληθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.57 Ληαληθφ εκπφξην μχιηλσλ εηδψλ, εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.58 Ληαληθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη παξηηηνχξσλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.59

Ληαληθφ εκπφξην καραηξνπίξνπλσλ, πηαηηθψλ, γπαιηθψλ, εηδψλ πνξζειάλεο θαη αγγεηνπιαζηηθήο θαη κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή 
κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.6 Ληαληθφ εκπφξην πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.61 Ληαληθφ εκπφξην βηβιίσλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.62 Ληαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.63 Ληαληθφ εκπφξην ραξηηθψλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.64 Ληαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη βίληεν, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.65 Ληαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.66 Ληαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ θαηαζθήλσζεο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.67 Ληαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.68 Ληαληθφ εκπφξην γξακκαηφζεκσλ θαη λνκηζκάησλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.69 Ληαληθφ εκπφξην θαιιηηερληθψλ θαη αλακλεζηηθψλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.7

Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, εηδψλ θαιισπηζκνχ, ινπινπδηψλ, θπηψλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο, κε 
αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.71 Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.72 Ληαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.73 Ληαληθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαμηδηνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.74 Ληαληθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.75 Ληαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.76 Ληαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.77 Ληαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ θαη ζπφξσλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.78 Ληαληθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.79 Ληαληθφ εκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.8 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ γηα νρήκαηα θαη άιισλ λέσλ εκπνξεπκάησλ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.81 Ληαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ γηα νρήκαηα, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.82 Ληαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.83 Ληαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ αθξηβείαο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.84 Ληαληθφ εκπφξην πιηθψλ θαζαξηζκνχ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.85 Ληαληθφ εκπφξην πεηξειαίνπ νηθηαθήο ρξήζεο, πγξαέξηνπ, άλζξαθα θαη μπιείαο, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.86 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κε εδψδηκσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.87 Ληαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.88 Ληαληθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.89 Ληαληθφ εκπφξην κε εδψδηκσλ κε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α., κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ

47.91.9 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ θαη κε εμεηδηθεπκέλσλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.91 Ληαληθφ εκπφξην παιαηψλ αληηθεηκέλσλ αμίαο (αληηθψλ), κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.92 Ληαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ βηβιίσλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.93 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ
47.91.99 Ληαληθφ εκπφξην απφ επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδίθηπνπ κε εμεηδηθεπκέλσλ αγαζψλ

47.91.99.01 Ληαληθφ εκπφξην κέζσ ηειεπσιήζεσλ - ηειεκάξθεηηλγθ δηαθφξσλ αγαζψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ
47.99 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.1

Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θξνχησλ, ιαραληθψλ, θξέαηνο, ςαξηψλ, πξντφλησλ αξηνπνηίαο, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη αβγψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ 
πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.11 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.11.01 Ληαληθφ εκπφξην πεξηνδεχνληα εκπφξνπ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ

47.99.12 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.13 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θξέαηνο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.14 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θξέαηνο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.15 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ςαξηψλ, νζηξαθνεηδψλ θαη καιαθίσλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.16 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πξντφλησλ αξηνπνηίαο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.16.01 Ληαληθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο, κέζσ απηφκαησλ πσιεηψλ
47.99.17 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.17.01 Ληαληθφ εκπφξην ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, κέζσ απηφκαησλ πσιεηψλ
47.99.18 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.19 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην αβγψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.2 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.21 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαθέ, ηζαγηνχ, θαθάνπ θαη κπαραξηθψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.21.01 Ληαληθφ εκπφξην ξνθεκάησλ, κέζσ απηφκαησλ πσιεηψλ
47.99.21.02 Τπεξεζίεο πξνκήζεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία απηφκαησλ πσιεηψλ ηξίησλ γηα ξνθήκαηα

47.99.22 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.23 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ γηα βξέθε, ηξνθίκσλ δηαίηεο θαη άιισλ νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.24 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.24.01 Ληαληθφ εκπφξην άιισλ ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α., κέζσ απηφκαησλ πσιεηψλ
47.99.25 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην αιθννινχρσλ πνηψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.26 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ πνηψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.27 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαπλνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.3 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.31 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ θαη ινγηζκηθνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.32 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.33 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ βίληεν εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.4 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ θαη ζηδεξηθψλ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.41 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ζηδεξηθψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.42 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη ινχζηξσλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.43 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην επίπεδσλ ηδακηψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.44 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ γηα ην γξαζίδη θαη ηνλ θήπν εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.45 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο, θαζψο θαη πξνκεζεηψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.46 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ πγηεηλήο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.47 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εξγαιείσλ ρεηξφο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.49 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.5 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην νηθηαθψλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.51 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.52 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θνπξηηλψλ θαη δηρηπσηψλ θνπξηηλψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.53 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ραξηηνχ ηνηρνζηξσζίαο (ηαπεηζαξίαο) θαη επελδχζεσλ δαπέδνπ, ραιηψλ θαη θηιηκηψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.54 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.55 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην επίπισλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.55.01 Ληαληθφ εκπφξην πεξηνδεχνληα εκπφξνπ επίπισλ
47.99.56 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θσηηζηηθψλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.57 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην μχιηλσλ εηδψλ, εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.58 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη παξηηηνχξσλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

47.99.59

Άιιν ιηαληθφ εκπφξην καραηξνπίξνπλσλ, πηαηηθψλ, γπαιηθψλ, εηδψλ πνξζειάλεο θαη αγγεηνπιαζηηθήο θαη κε ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, εηδψλ θαη εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. εθηφο 
θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.59.01 Ληαληθφ εκπφξην πεξηνδεχνληα εκπφξνπ νηθηαθψλ ζθεπψλ
47.99.6 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πνιηηηζηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.61 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην βηβιίσλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.62 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.63 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ραξηηθψλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.64 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εγγξαθψλ κνπζηθήο θαη βίληεν εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.65 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.66 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εμνπιηζκνχ θαηαζθήλσζεο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.67 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην παηρληδηψλ θάζε είδνπο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.68 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην γξακκαηφζεκσλ θαη λνκηζκάησλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.69 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαιιηηερληθψλ θαη αλακλεζηηθψλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.7

Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ, ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, εηδψλ θαιισπηζκνχ, ινπινπδηψλ, θπηψλ, δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηξνθέο γηα δψα ζπληξνθηάο 
εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.71 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ ηκαηηζκνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.71.01 Ληαληθφ εκπφξην πεξηνδεχνληα εκπφξνπ εηδψλ ηκαηηζκνχ θαη ζπλαθψλ εηδψλ

47.99.72 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ππνδεκάησλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.73 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ ηαμηδηνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.74 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.75 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ηαηξηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.76 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαιιπληηθψλ θαη εηδψλ θαιισπηζκνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.77 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ινπινπδηψλ, θπηψλ θαη ζπφξσλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.78 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθψλ πξντφλησλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.79 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηξνθψλ γηα δψα ζπληξνθηάο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.8 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ γηα νρήκαηα θαη άιισλ λέσλ εκπνξεπκάησλ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.81 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θαπζίκσλ γηα νρήκαηα εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.82 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.83 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην θσηνγξαθηθνχ θαη νπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ αθξηβείαο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.84 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πιηθψλ θαζαξηζκνχ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.85 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην πεηξειαίνπ νηθηαθήο ρξήζεο, πγξαέξηνπ, άλζξαθα θαη μπιείαο εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.85.01 Ληαληθφ εκπφξην πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, κε δηαλνκή θαη' νίθνλ
47.99.86 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ κε εδψδηκσλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.87 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην αθαηέξγαζησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.88 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.89 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κε εδψδηκσλ κε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ π.δ.θ.α. εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ

47.99.9 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ θαη κε εμεηδηθεπκέλσλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.91 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην παιαηψλ αληηθεηκέλσλ αμίαο (αληηθψλ) εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.92 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ βηβιίσλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.93 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην άιισλ κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ
47.99.99 Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ κε εμεηδηθεπκέλσλ αγαζψλ

Ζ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
49 Φεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ
49.1 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ

49.10 Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ
49.10.1 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ, ππεξαζηηθέο

49.10.11 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ γηα πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα
49.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ, ππεξαζηηθέο

49.2 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ
49.20 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ

49.20.1 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ
49.20.11 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ κε νρήκαηα-ςπγεία
49.20.12 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ κε βπηηνθφξα νρήκαηα, πξντφλησλ πεηξειαίνπ
49.20.13 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ κε βπηηνθφξα νρήκαηα, ρχδελ πγξψλ θαη αεξίσλ
49.20.14 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα
49.20.15 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ επηζηνιψλ θαη δεκάησλ
49.20.16 Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ μεξψλ εκπνξεπκάησλ ρχδελ
49.20.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ

49.3 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ
49.31 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ

49.31.1 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ
49.31.10 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ

49.31.2 Άιιεο αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ
49.31.21 Αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ηαθηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ

49.31.21.01 Τπεξεζίεο ηαθηηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία, κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.31.21.02 Τπεξεζίεο ηαθηηθψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε

49.31.22 Μηθηέο αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο ηαθηηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ
49.32 Δθκεηάιιεπζε ηαμί

49.32.1 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ηαμί
49.32.11 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ηαμί

49.32.11.01 Τπεξεζίεο ηαμί ή αγνξαίσλ, κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.32.11.02 Τπεξεζίεο ηαμί ή αγνξαίσλ, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε

49.32.12 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ κε νδεγφ
49.39 Άιιεο ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ π.δ.θ.α.

49.39.1 Τπεξεζίεο ηαθηηθήο, ππεξαζηηθήο θαη εηδηθνχ ζθνπνχ ρεξζαίαο κεηαθνξάο επηβαηψλ
49.39.11 Τπεξεζίεο ηαθηηθήο, ππεξαζηηθήο νδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ

49.39.11.01 Τπεξεζίεο ηαθηηθψλ ππεξαζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία, κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.39.11.02 Τπεξεζίεο ηαθηηθψλ ππεξαζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε

49.39.12 Τπεξεζίεο ηαθηηθήο, ππεξαζηηθήο εηδηθνχ ζθνπνχ νδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ
49.39.12.01 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο καζεηψλ κε αγξνηηθά νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο
49.39.12.02 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο καζεηψλ κε άιια κεηαθνξηθά κέζα
49.39.12.03 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο καζεηψλ κε ιεσθνξεία

49.39.13 Άιιεο ππεξεζίεο εηδηθνχ ζθνπνχ ηαθηηθήο νδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ
49.39.2 Μεηαθνξέο επηβαηψλ κε ηειεθεξίθ θαη αλειθπζηήξεο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ

49.39.20 Μεηαθνξέο επηβαηψλ κε ηειεθεξίθ θαη αλειθπζηήξεο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ
49.39.3 Τπεξεζίεο κε ηαθηηθψλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ

49.39.31 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ιεσθνξείσλ θαη ακαμψλ κε νδεγφ
49.39.31.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ (πνχικαλ), κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.39.31.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ (πνχικαλ), κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε

49.39.32 Τπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ γηα πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα
49.39.33 Τπεξεζίεο κε ηαθηηθψλ ηνπηθψλ ιεσθνξείσλ θαη κηζζσκέλσλ ιεσθνξείσλ
49.39.34 Τπεξεζίεο κε ηαθηηθψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη κηζζσκέλσλ ιεσθνξείσλ

49.39.34.01 Τπεξεζίεο έθηαθησλ ππεξαζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.39.34.02 Τπεξεζίεο έθηαθησλ ππεξαζηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε

49.39.35 Οδηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ κε νρήκαηα πνπ έιθνληαη απφ άλζξσπν ή δψα
49.39.35.01 Μεηαθνξέο επηβαηψλ κε νρήκαηα πνπ έιθνληαη απφ δψα

49.39.39 Τπεξεζίεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ π.δ.θ.α.

49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο
49.41 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ

49.41.1 Τπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ
49.41.11 Τπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε νρήκαηα-ςπγεία

49.41.11.01 Οδηθέο κεηαθνξέο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.41.11.02 Οδηθέο κεηαθνξέο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε

49.41.12 Τπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, κε βπηηνθφξα νρήκαηα ή εκηξπκνπιθνχκελα
49.41.12.01 Μεηαθνξέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.41.12.02 Μεηαθνξέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε

76



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

49.41.13 Τπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο άιισλ εκπνξεπκάησλ ρχδελ πγξψλ ή αέξησλ πξντφλησλ κε βπηηνθφξα νρήκαηα ή εκηξπκνπιθνχκελα
49.41.13.01 Μεηαθνξέο άιισλ πγξψλ ή αεξίσλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.41.13.02 Μεηαθνξέο άιισλ πγξψλ ή αεξίσλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε
49.41.13.03 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο

49.41.14 Τπεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά κεηαθνξηθά κέζα)
49.41.15 Τπεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ μεξψλ εκπνξεπκάησλ ρχδελ

49.41.15.01 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο αζθάιηνπ γηα ζθπξφζηξσκα
49.41.15.02 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο κεηαιιεπκάησλ, πξψησλ πιψλ θιπ κε εηδηθά νρήκαηα
49.41.15.03 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο ηζηκέληνπ ζε ζθφλε

49.41.16 Τπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο δψλησλ δψσλ
49.41.17 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ κε νρήκαηα πνπ έιθνληαη απφ άλζξσπν ή δψα
49.41.18 Τπεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ επηζηνιψλ θαη δεκάησλ
49.41.19 Άιιεο ππεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ

49.41.19.01 Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ κε θνξηεγφ απηνθίλεην κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.41.19.02 Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ κε θνξηεγφ απηνθίλεην κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε
49.41.19.03 Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ, κε θνξηεγφ απηνθίλεην δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη κε νδεγφ ηδηνθηήηε
49.41.19.04 Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ, κε θνξηεγφ απηνθίλεην δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε
49.41.19.05 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο απηνθηλήησλ
49.41.19.06 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο βαξέσλ κεραλεκάησλ (κε πιαηθφξκα)
49.41.19.07 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο κε γεξαλνθφξα απηνθίλεηα

49.41.2 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ κε ρεηξηζηή
49.41.20 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ κε ρεηξηζηή

49.42 Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο
49.42.1 Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο

49.42.11 Τπεξεζίεο κεηαθφκηζεο γηα λνηθνθπξηά
49.42.11.01 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο νηθνζθεπψλ

49.42.19 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο

49.5 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ
49.50 Μεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ

49.50.1 Τπεξεζίεο κεηαθνξψλ κέζσ αγσγψλ
49.50.11 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο κέζσ αγσγψλ αξγνχ ή δηπιηζκέλνπ πεηξειαίνπ θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ
49.50.12 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ αγσγψλ
49.50.19 Τπεξεζίαο κεηαθνξάο άιισλ αγαζψλ κέζσ αγσγψλ

50 Πισηέο κεηαθνξέο
50.1 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ

50.10 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ
50.10.1 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ

50.10.11 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε πνξζκεία (ferry boat)
50.10.11.01 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ κε πδξνπηέξπγα ή ρφβεξθξαθη

50.10.12 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε θξνπαδηεξφπινηα
50.10.12.01 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε ζαιακεγνχο - ηνπξηζηηθά πινία κε ειιεληθή ζεκαία
50.10.12.02 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε ζαιακεγνχο - ηνπξηζηηθά πινία κε ζεκαία άιιε απφ ειιεληθή
50.10.12.03 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θξνπαδηέξσλ
50.10.12.04 Τπεξεζίεο ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ ζάιαζζαο

50.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ
50.10.19.01 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε πινία β’ θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.27/1975
50.10.19.02 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε πινία ηδηνθηεζίαο ηξίησλ
50.10.19.03 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε πινία πνπ ελεξγνχλ πιφεο εμσηεξηθνχ ή κεηθηνχο
50.10.19.04 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε πινία πνπ ελεξγνχλ πιφεο εζσηεξηθνχ
50.10.19.05 Τπεξεζίεο κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε ιέκβνπο
50.10.19.06 Τπεξεζίεο πισηψλ ηαμί ζάιαζζαο

50.10.2 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ ζαιάζζηαο θαη αθηνπιντθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ρεηξηζηή
50.10.20 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ ζαιάζζηαο θαη αθηνπιντθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ρεηξηζηή

50.10.20.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο κε πιήξσκα
50.10.20.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ πινίσλ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ κε πιήξσκα
50.10.20.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, βελδηλαθάησλ θιπ) κε πιήξσκα

50.2 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ
50.20 Θαιάζζηεο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ

50.20.1 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ
50.20.11 Τπεξεζίεο ζαιάζζηαο ή αθηνπιντθήο κεηαθνξάο θαηεςπγκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ κε απιή ςχμε εκπνξεπκάησλ απφ ζθάθε-ςπγεία
50.20.12 Τπεξεζίεο ζαιάζζηαο θαη αθηνπιντθήο κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ κε δεμακελφπινηα
50.20.13 Τπεξεζίεο ζαιάζζηαο θαη αθηνπιντθήο κεηαθνξάο άιισλ πγξψλ ή αεξίσλ ρχδελ κε δεμακελφπινηα
50.20.14 Τπεξεζίεο ζαιάζζηαο θαη αθηνπιντθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ κε πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
50.20.15 Θαιάζζηεο θαη παξάθηηεο κεηαθνξέο μεξψλ εκπνξεπκάησλ ρχδελ
50.20.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ

50.20.19.01 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ κε ιέκβνπο
50.20.2 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ ζαιάζζηαο θαη αθηνπιντθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε ρεηξηζηή· ππεξεζίεο ξπκνχιθεζεο θαη ψζεζεο

50.20.21 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ ζαιάζζηαο θαη αθηνπιντθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε ρεηξηζηή
50.20.21.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θνξηεγψλ πινίσλ ηδηνθηεζίαο ηξίησλ κε πιήξσκα

50.20.22 Τπεξεζίεο ξπκνχιθεζεο θαη ψζεζεο ζε ζαιάζζηα θαη ζε παξάθηηα χδαηα
50.20.22.01 Τπεξεζίεο ζαιάζζηαο ξπκνχιθεζεο θαη ψζεζεο κε πινία ηδηνθηεζίαο ηξίησλ

50.3 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ
50.30 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηβαηψλ

50.30.1 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο
50.30.11 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε πνξζκεία

50.30.11.01 Τπεξεζίεο πισηψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε ιέκβνπο ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο
50.30.12 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε θξνπαδηεξφπινηα
50.30.13 Τπεξεζίεο ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο

50.30.13.01 Τπεξεζίεο ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ πνηακψλ, ιηκλψλ
50.30.19 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο

50.30.2 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε ρεηξηζηή
50.30.20 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε ρεηξηζηή

50.4 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ
50.40 Δζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ

50.40.1 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο
50.40.11 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο θαηεςπγκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ κε απιή ςχμε εκπνξεπκάησλ κε ζθάθε-ςπγεία
50.40.12 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο αξγνχ πεηξειαίνπ κε δεμακελφπινηα
50.40.13 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο άιισλ ρχδελ πγξψλ θαη αεξίσλ πξντφλησλ κε δεμακελφπινηα
50.40.14 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ κε πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
50.40.19 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο

50.40.19.01 Τπεξεζίεο πισηψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ κε ιέκβνπο ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο
50.40.2 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε ρεηξηζηή· ππεξεζίεο ξπκνχιθεζεο θαη ψζεζεο

50.40.21 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε ρεηξηζηή
50.40.22 Τπεξεζίεο ξπκνχιθεζεο θαη ψζεζεο ζε εζσηεξηθά χδαηα

51 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο
51.1 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ

51.10 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ
51.10.1 Τπεξεζίεο ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ

51.10.11 Τπεξεζίεο ηαθηηθήο εζσηεξηθήο ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ
51.10.12 Τπεξεζίεο κε ηαθηηθήο εζσηεξηθήο ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ, εθηφο απφ πεξηεγήζεηο
51.10.13 Τπεξεζίεο ηαθηηθήο δηεζλνχο ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ
51.10.14 Τπεξεζίεο κε ηαθηηθήο δηεζλνχο ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ
51.10.15 Τπεξεζίεο κε ηαθηηθήο ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ γηα πεξηεγήζεηο

51.10.15.01 Τπεξεζίεο αεξνηαμί (πνπ παξέρνληαη απφ ειηθφπηεξα ή αεξνζθάθε)
51.10.2 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ρεηξηζηή

51.10.20 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ελαέξηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ρεηξηζηή

77



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

51.2 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο
51.21 Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ

51.21.1 Τπεξεζίεο ελαέξηαο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ
51.21.11 Τπεξεζίεο ηαθηηθήο ελαέξηαο κεηαθνξάο κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα
51.21.12 Τπεξεζίεο ελαέξηαο κεηαθνξάο επηζηνιψλ θαη δεκάησλ
51.21.13 Σαθηηθέο ελαέξηεο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ
51.21.14 Με ηαθηηθέο ελαέξηεο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ

51.21.2 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ελαέξηαο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε ρεηξηζηή
51.21.20 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ελαέξηαο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε ρεηξηζηή

51.22 Γηαζηεκηθέο κεηαθνξέο
51.22.1 Τπεξεζίεο δηαζηεκηθψλ κεηαθνξψλ

51.22.11 Τπεξεζίεο δηαζηεκηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ
51.22.12 Τπεξεζίεο δηαζηεκηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ

52 Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο
52.1 Απνζήθεπζε

52.10 Απνζήθεπζε
52.10.1 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο

52.10.11 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο ππφ ςχμε
52.10.11.01 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο κπαλαλψλ θαη ινηπψλ ηξνπηθψλ θξνχησλ

52.10.12 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο ρχδελ πγξψλ ή αέξησλ πξντφλησλ
52.10.13 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο δεκεηξηαθψλ
52.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο

52.10.19.01 Τπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο (ζπζθεπαζία, ζπληήξεζε θιπ), πξνο απνζήθεπζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ

52.2 Γξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξψλ
52.21 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο

52.21.1 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
52.21.11 ηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο ψζεζεο ή ξπκνχιθεζεο
52.21.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο

52.21.2 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο
52.21.21 Τπεξεζίεο ζηαζκψλ ιεσθνξείσλ

52.21.21.01 Τπεξεζίεο θχιαμεο απνζθεπψλ ζε ζηαζκνχο ιεσθνξείσλ
52.21.22 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο απηνθηλεηνδξφκσλ
52.21.23 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο γεθπξψλ θαη ζεξάγγσλ
52.21.24 Τπεξεζίεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο

52.21.24.01 Τπεξεζίεο παξαθνινχζεζεο ρψξσλ θαη ζπιινγήο ηειψλ, κε ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο
52.21.24.02 Τπεξεζίεο ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ
52.21.24.03 Τπεξεζίεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ
52.21.24.04 Τπεξεζίεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηξνρφζπηησλ
52.21.24.05 Τπεξεζίεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο κνηνζηθιεηψλ

52.21.25 Τπεξεζίεο ξπκνχιθεζεο γηα νρήκαηα ηδησηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
52.21.25.01 Τπεξεζίεο νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ

52.21.29 Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο
52.21.29.01 Τπεξεζίεο νδεγνχ ηαμί (κε εθκεηαιιεπηή)
52.21.29.02 Τπεξεζίεο νδεγνχ ιεσθνξείνπ (κε εθκεηαιιεπηή)
52.21.29.03 Τπεξεζίεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ αζηηθψλ ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ ηξίηνπο, ιηαληθά
52.21.29.04 Τπεξεζίεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ αζηηθψλ ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ ηξίηνπο, ρνλδξηθά
52.21.29.05 Τπεξεζίεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ ππεξαζηηθψλ ρεξζαίσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ ηξίηνπο
52.21.29.06 Τπεξεζίεο ζπλνδνχ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ

52.21.3 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ
52.21.30 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ

52.22 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο πισηέο κεηαθνξέο
52.22.1 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο πδάηηλεο κεηαθνξέο

52.22.11 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ιηκαληψλ θαη πδάηηλσλ νδψλ (εθηφο απφ ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ) ζε ζαιάζζηα ή παξάθηηα χδαηα
52.22.11.01 Ληκεληθέο ππεξεζίεο γεληθά (πξνζφξκηζεο, πξπκλνδέηεζεο, παξνπιηζκνχ, ειιηκεληζκνχ, αλέιθπζεο, πινήγεζεο πινίσλ θιπ).
52.22.11.02 Τπεξεζίεο αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ζθαθψλ
52.22.11.03 Τπεξεζίεο ζηάζκεπζεο θαη θχιαμεο ζθαθψλ, ζε παξάθηην ρψξν
52.22.11.04 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο βαξθψλ (εθηφο ησλ επηζθεπψλ)
52.22.11.05 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθψλ ιηκαληψλ (καξίλσλ)
52.22.11.06 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο πδαηνδξνκίσλ

52.22.12 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο πδάηηλσλ νδψλ (εθηφο απφ ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ)
52.22.13 Τπεξεζίεο πινήγεζεο θαη ειιηκεληζκνχ πινίσλ ζε ζαιάζζηα θαη παξάθηηα χδαηα
52.22.14 Τπεξεζίεο πινήγεζεο θαη ειιηκεληζκνχ πινίσλ ζε εζσηεξηθά χδαηα
52.22.15 Τπεξεζίεο δηάζσζεο θαη αλέιθπζεο ζθαθψλ ζε ζαιάζζηα θαη παξάθηηα χδαηα

52.22.15.01 Τπεξεζίεο αλέιθπζεο λαπαγίσλ
52.22.15.02 Τπεξεζίεο ξπκνχιθεζεο πνληνπφξσλ πινίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν (λαπαγνζσζηηθψλ)

52.22.16 Τπεξεζίεο δηάζσζεο θαη αλέιθπζεο ζθαθψλ ζε εζσηεξηθά χδαηα
52.22.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο πδάηηλεο κεηαθνξέο

52.22.19.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θνξηεγίδσλ
52.22.19.02 Τπεξεζίεο ζηάζκεπζεο θαη θχιαμεο ζθαθψλ, ζε ρεξζαίν ρψξν
52.22.19.03 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο πνληνπφξσλ πινίσλ

52.23 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο

52.23.1

Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αεξνιηκέλσλ (εθηφο απφ ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ), ππεξεζίεο ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο ελαέξηεο 
κεηαθνξέο

52.23.11 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αεξνιηκέλσλ (εθηφο απφ ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ)
52.23.12 Τπεξεζίεο ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο
52.23.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο

52.23.19.01 Τπεξεζίεο ππξνζβεζηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη πξφιεςεο ππξθαγηψλ
52.23.19.02 Τπεξεζίεο ξπκνχιθεζεο αεξνζθαθψλ
52.23.19.03 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ (εθηφο ησλ επηζθεπψλ)
52.23.19.04 Τπεξεζίεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο αεξνπιάλσλ

52.23.2 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο
52.23.20 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο

52.24 Γηαθίλεζε θνξηίσλ
52.24.1 Τπεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ

52.24.11 Τπεξεζίεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ ζε αεξνιηκέλεο θαη ιηκέλεο
52.24.12 Άιιεο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ

52.24.12.01 Τπεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ζηνίβαζεο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
52.24.13 Άιιεο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ ζε αεξνιηκέλεο θαη ιηκέλεο
52.24.19 Άιιεο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ

52.24.19.01 Τπεξεζίεο άληιεζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο (πξέζαο), θαηά ηελ ηειηθή ηνπ παξάδνζε
52.24.19.02 Τπεξεζίεο δηαθίλεζεο απνζθεπψλ ζε εγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ θάζε κέζνπ κεηαθνξάο
52.24.19.03 Τπεξεζίεο κεηαθηλήζεσλ θνξηίσλ κε γεξαλνθφξα νρήκαηα ή εγθαηαζηεκέλνπο γεξαλνχο
52.24.19.04 Τπεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ζηνίβαζεο θνξηίσλ ζε εγθαηαζηάζεηο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θάζε κέζνπ κεηαθνξάο

52.29 Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο
52.29.1 Τπεξεζίεο πξαθηνξείσλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ

52.29.11 Τπεξεζίεο λαπινκεζηηψλ
52.29.12 Άιιεο ππεξεζίεο εκπνξνκεζηηψλ
52.29.19 Άιιεο ππεξεζίεο πξαθηνξείσλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ

52.29.19.01 Τπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά αγαζψλ
52.29.19.02 Τπεξεζίεο δηακεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ
52.29.19.03 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο κε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (logistics)
52.29.19.04 Τπεξεζίεο λαπηηιηαθψλ πξαθηφξσλ
52.29.19.05 Τπεξεζίεο πξαθηφξεπζεο πινίσλ εμσηεξηθνχ
52.29.19.06 Τπεξεζίεο πξαθηφξεπζεο ελαέξησλ κεηαθνξψλ
52.29.19.07 Τπεξεζίεο ηνπηθήο ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ

52.29.2 Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.
52.29.20 Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ κεηαθνξψλ π.δ.θ.α.
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

52.29.20.01 Τπεξεζίεο απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ

53 Ταρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
53.1 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο

53.10 Σαρπδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ππνρξέσζε παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο
53.10.1 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο

53.10.11 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά
53.10.12 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ επηζηνιέο
53.10.13 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ δέκαηα
53.10.14 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ

53.10.14.01 Τπεξεζίεο πψιεζεο γξακκαηφζεκσλ
53.10.14.02 Τπεξεζίεο ηαρπδξνκηθψλ πξαθηνξείσλ

53.10.19 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο

53.2 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
53.20 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο

53.20.1 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο ππεξεζίεο
53.20.11 Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ πνιιαπιήο θχζεο

53.20.11.01 Σαρπκεηαθνξέο εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ
53.20.12 Τπεξεζίεο θαη' νίθνλ παξάδνζεο ηξνθίκσλ (delivery)
53.20.19 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

Θ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ
55 Καηαιχκαηα
55.1 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα

55.10 Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα
55.10.1 Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα (εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)

55.10.10 Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, κε θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα (εθηφο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο)
55.10.10.01 Τπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, κε εζηηαηφξην
55.10.10.02 Τπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, Β' θαηεγνξίαο θαη θάησ, ρσξίο εζηηαηφξην
55.10.10.03 Τπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, κε εζηηαηφξην
55.10.10.04 Τπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, ρσξίο εζηηαηφξην

55.2 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο
55.20 Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο

55.20.1 Τπεξεζίεο θαηαιπκάησλ δηαθνπψλ θαη άιισλ ηχπσλ θαηαιχκαηνο ζχληνκεο δηάξθεηαο
55.20.11 Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε μελψλεο λεφηεηαο θαη ζε απηφλνκεο ελφηεηεο δηαθνπψλ

55.20.11.01 Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο κηθξήο δηάξθεηαο δσκαηίσλ ζπηηηψλ
55.20.11.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ
55.20.11.04 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ γηα κηθξή δηάξθεηα
55.20.11.05 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο έσο επηά (7) επηπισκέλσλ δσκαηίσλ γηα κηθξή δηάξθεηα

55.20.12 Τπεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο ζε ηδηνθηεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο
55.20.19 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα επηζθέπηεο, ρσξίο θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα

55.20.19.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο, ρσξίο παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ

55.3 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα
55.30 Υψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα

55.30.1 Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ), εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)
55.30.11 Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηγθ)
55.30.12 Τπεξεζίεο εγθαηαζηάζεσλ γηα νρήκαηα αλαςπρήο (ηξνρφζπηηα) θαη ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (ηξέηιεξ)

55.30.12.01 Τπεξεζίεο καθξφρξνλεο κίζζσζεο ρψξνπ γηα ηξνρφζπηηα

55.9 Άιια θαηαιχκαηα
55.90 Άιια θαηαιχκαηα

55.90.1 Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο
55.90.11 Τπεξεζίεο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα ζπνπδαζηέο ζε θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ζρνιηθνχο θνηηψλεο
55.90.12 Τπεξεζίεο δσκαηίνπ ή κνλάδαο θαηαιχκαηνο γηα εξγαδνκέλνπο ζε μελψλεο εξγαδνκέλσλ ή θαηαζθελψζεηο
55.90.13 Τπεξεζίεο θιηλακαμψλ (βαγθφλ-ιη) θαη ππεξεζίεο χπλνπ ζε άιια κεηαθνξηθά κέζα
55.90.19 Άιιεο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α.

55.90.19.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ

56 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο
56.1 Γξαζηεξηφηεηεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο
56.10.1 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίσλ θαη θηλεηψλ κνλάδσλ εζηίαζεο

56.10.11 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε πιήξε εμππεξέηεζε εζηηαηνξίνπ
56.10.11.01 Τπεξεζίεο θαθεδαραξνπιαζηείνπ, κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.10.11.02 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε μελνδνρείν χπλνπ

56.10.11.03

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, κε δσληαλή κνπζηθή απφ νξρήζηξα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ νξγάλσλ, [πνπ ππάγεηαη ζηελ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΔΚ Β' 932) απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.04

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ςεζηαξηά, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή ή κε νξρήζηξα ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ νξγάλσλ [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ Β' 932) απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.11.05 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη - θνπλη), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.06 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - θνζκηθή ηαβέξλα
56.10.11.07 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ νηλεζηηαηφξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθφ)
56.10.11.08 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ πηηζαξία, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.09 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιεία - ζνπβιαηδίδηθα, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.10 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.11 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο
56.10.11.12 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.10.11.13 Τπεξεζίεο παξνρήο γιπθψλ, παγσηψλ θιπ απφ δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο

56.10.12 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε βαγφλη-εζηηαηφξην θαη ζε πινία
56.10.12.01 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν, πνπ βξίζθεηαη ζε πινίν

56.10.13 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service)
56.10.13.01 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), κε παξνρή θαζίζκαηνο, αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο
56.10.13.02 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία θιπ ρσξίο δσληαλή κνπζηθή, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο
56.10.13.03 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο
56.10.13.04 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά φρη ζεξβηξίζκαηνο

56.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ
56.10.19.01 Τπεξεζίεο γεπκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ θηλεηέο θαληίλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππαίζξηα (ή εμππεξεηνχλ ππαίζξηεο εθδειψζεηο)
56.10.19.02 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ εζηηαηφξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.03 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.04 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν
56.10.19.05 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν γεπέδνπ
56.10.19.06 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν ζεάηξνπ ή θηλεκαηνγξάθνπ
56.10.19.07 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ θπιηθείν, πνπ βξίζθεηαη ζε αεξνδξφκηα, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο
56.10.19.08 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ απφ ζλαθ κπαξ, νπδεξί, θαθέ-νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.09 Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηψλ ζε ππαίζξηεο εθδειψζεηο, φρη απφ θηλεηέο θαληίλεο
56.10.19.10 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αιιαληνδπζνπσιείν
56.10.19.11 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εζηηαηφξηα, πνπ πσινχλ κεξίδεο θαγεηνχ ζε παθέηα
56.10.19.12 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.13 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θαη ηα ζπλαθή, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.14 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηαζηήκαηα πψιεζεο παγσηψλ ή άιισλ γιπθψλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο
56.10.19.15 Τπεξεζίεο πψιεζεο πίηζαο ζε παθέην

56.2 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο
56.21 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο

56.21.1 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering)
56.21.11 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering) ηδησηηθψλ νηθηψλ

56.21.11.01 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειψζεσλ (catering) ζε ηδησηηθέο νηθίεο
56.21.19 Άιιεο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο εθδειψζεσλ (catering)

56.21.19.01 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ζπλεζηηάζεσλ - εθδειψζεσλ (catering) ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο
56.29 Άιιεο ππεξεζίεο εζηίαζεο

56.29.1 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

56.29.11 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη γηα κεηαθνξηθέο εηαηξείεο
56.29.11.01 Τπεξεζίεο εθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ κε έηνηκα θαγεηά
56.29.11.02 Τπεξεζίεο εθνδηαζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο κε έηνηκα θαγεηά
56.29.11.03 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο κε έηνηκα θαγεηά ζθαθψλ αλαςπρήο, ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηδησηηθήο ρξήζεο

56.29.19 Άιιεο ππεξεζίεο εζηηαηνξίνπ επί ζπκβάζεη
56.29.19.01 Τπεξεζίεο κάγεηξα (κε ζχκβαζε έξγνπ)

56.29.2 Τπεξεζίεο θαληίλαο
56.29.20 Τπεξεζίεο θαληίλαο

56.29.20.01 Τπεξεζίεο γεπκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ζηξαηησηηθέο ηξαπεδαξίεο
56.29.20.02 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαληίλεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
56.29.20.03 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαληίλεο εξγνζηάζησλ ή γξαθείσλ
56.29.20.04 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζρνιηθέο θαληίλεο (θπιηθεία)
56.29.20.05 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θνηηεηηθά εζηηαηφξηα

56.3 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ
56.30 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πνηψλ

56.30.1 Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ
56.30.10 Τπεξεζίεο παξνρήο πνηψλ

56.30.10.01 Τπεξεζίεο κπαξ, πνπ παξέρνληαη απφ ρνξεπηηθφ θέληξν
56.30.10.02 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιια θαηαζηήκαηα πψιεζεο πνηψλ κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
56.30.10.03 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αλαςπθηήξην
56.30.10.04 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθέ κπαξ
56.30.10.05 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθελείν, κε ηερληθά ή κεραληθά παηρλίδηα
56.30.10.06 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθελείν, ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα
56.30.10.07 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθεηέξηα
56.30.10.08 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθεηέξηα κε δηάζεζε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν (internet-cafe)
56.30.10.09 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - θακπαξέ ή λάηη θιακπ
56.30.10.10 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - θαθσδείν
56.30.10.11 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - κπνπάη
56.30.10.12 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θέληξν δηαζθέδαζεο - ληηζθνηέθ
56.30.10.13 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κπαξ μελνδνρείσλ
56.30.10.14 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ παξαδνζηαθφ θαθελείν

Η ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
58 Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
58.1 Έθδνζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

58.11 Έθδνζε βηβιίσλ
58.11.1 Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ

58.11.11 Έθδνζε έληππσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ
58.11.12 Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ επαγγεικαηηθνχ, ηερληθνχ θαη αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ
58.11.13 Έθδνζε έληππσλ παηδηθψλ βηβιίσλ
58.11.14 Έθδνζε έληππσλ ιεμηθψλ θαη εγθπθινπαηδεηψλ
58.11.15 Έθδνζε έληππσλ αηιάλησλ θαη άιισλ βηβιίσλ κε ράξηεο
58.11.16 Έθδνζε έληππσλ ραξηψλ θαη πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ, ζε άιιε κνξθή εθηφο βηβιίνπ
58.11.19 Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ, θπιιάδησλ θάζε είδνπο, θαη παξφκνησλ εηδψλ

58.11.2 Έθδνζε βηβιίσλ ζε δίζθν, ηαηλία ή άιια θπζηθά κέζα
58.11.20 Έθδνζε βηβιίσλ ζε δίζθν, ηαηλία ή άιια θπζηθά κέζα

58.11.3 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) βηβιίσλ
58.11.30 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) βηβιίσλ

58.11.4 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε βηβιία
58.11.41 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε βηβιία, έληππεο κνξθήο
58.11.42 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε βηβιία, ειεθηξνληθήο κνξθήο

58.11.5 Δθδφζεηο βηβιίσλ κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο
58.11.50 Δθδφζεηο βηβιίσλ κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο

58.11.6 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα βηβιία
58.11.60 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα βηβιία

58.12 Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ
58.12.1 Έθδνζε θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο ζε έληππε κνξθή ή ζε άιινπο θπζηθνχο θνξείο

58.12.10 Έθδνζε θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο ζε έληππε κνξθή ή ζε άιινπο θπζηθνχο θνξείο
58.12.2 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο

58.12.20 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο
58.12.3 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο

58.12.30 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο
58.13 Έθδνζε εθεκεξίδσλ

58.13.1 Έθδνζε έληππσλ εθεκεξίδσλ
58.13.10 Έθδνζε έληππσλ εθεκεξίδσλ

58.13.2 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) εθεκεξίδσλ
58.13.20 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) εθεκεξίδσλ

58.13.3 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε εθεκεξίδεο
58.13.31 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε εθεκεξίδεο, έληππεο κνξθήο
58.13.32 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε εθεκεξίδεο, ειεθηξνληθήο κνξθήο

58.14 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο
58.14.1 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο

58.14.11 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο
58.14.12 Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ επηρεηξεκαηηθνχ, επαγγεικαηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ
58.14.19 Έθδνζε άιισλ έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο

58.14.2 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο
58.14.20 Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο

58.14.3 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε πεξηνδηθά
58.14.31 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε πεξηνδηθά, έληππεο κνξθήο
58.14.32 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε πεξηνδηθά, ειεθηξνληθήο κνξθήο

58.14.4 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα πεξηνδηθά
58.14.40 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα πεξηνδηθά

58.19 Άιιεο εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
58.19.1 Άιιεο ππεξεζίεο έθδνζεο εληχπσλ

58.19.11 Έθδνζε έληππσλ ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ, θαξηψλ κε επρέο θαη παξφκνησλ
58.19.12 Έθδνζε έληππσλ εηθφλσλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ
58.19.13 Έθδνζε έληππσλ ραιθνκαληψλ θαη εκεξνιφγησλ

58.19.14

Έθδνζε έληππσλ αζθξάγηζησλ γξακκαηφζεκσλ, ραξηφζεκσλ θαη παξφκνησλ· ραξηνζεκαζκέλνπ ραξηηνχ· επηηαγψλ· ραξηνλνκηζκάησλ, ηίηισλ κεηνρψλ, κεξηζκάησλ ή νκνιφγσλ θαη 
παξφκνησλ έγγξαθσλ ηίηισλ

58.19.15 Έθδνζε έληππνπ εκπνξηθνχ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, εκπνξηθψλ θαηαιφγσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ
58.19.19 Έθδνζε άιινπ έληππνπ πιηθνχ

58.19.2 Παξαγσγή άιινπ επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ
58.19.21 Παξαγσγή επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ γηα ελειίθνπο
58.19.29 Παξαγσγή άιινπ επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ π.δ.θ.α.

58.19.3 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα άιιν έληππν πιηθφ
58.19.30 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα άιιν έληππν πιηθφ

58.2 Έθδνζε ινγηζκηθνχ
58.21 Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο

58.21.1 Έθδνζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή, πνπ δηαζέηνληαη ζπζθεπαζκέλα
58.21.10 Έθδνζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή, πνπ δηαζέηνληαη ζπζθεπαζκέλα

58.21.2 Έθδνζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή, πνπ θαηεβάδνληαη (download) απφ ην Internet
58.21.20 Έθδνζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή, πνπ θαηεβάδνληαη (download) απφ ην Internet

58.21.3 Γηάζεζε παηρληδηψλ ζε απ' επζείαο (on line) ζχλδεζε
58.21.30 Γηάζεζε παηρληδηψλ ζε απ' επζείαο (on line) ζχλδεζε

58.21.4 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηε ρξήζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή
58.21.40 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηε ρξήζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή

58.29 Έθδνζε άιινπ ινγηζκηθνχ
58.29.1 Έθδνζε ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ, πνπ δηαζέηεηαη ζε ζπζθεπαζία
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

58.29.11 Έθδνζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ δηαζέηνληαη ζε ζπζθεπαζία
58.29.12 Έθδνζε ινγηζκηθνχ δηθηχσλ, πνπ δηαζέηεηαη ζε ζπζθεπαζία
58.29.13 Έθδνζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ δηαζέηεηαη ζε ζπζθεπαζία
58.29.14 Έθδνζε ινγηζκηθνχ εξγαιείσλ αλάπηπμεο θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ δηαζέηεηαη ζε ζπζθεπαζία

58.29.2 Έθδνζε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, πνπ δηαζέηεηαη ζε ζπζθεπαζία
58.29.21 Έθδνζε γεληθψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ επηρεηξεκαηηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη νηθηαθήο ρξήζεο, πνπ δηαζέηεηαη ζε ζπζθεπαζία
58.29.29 Έθδνζε άιισλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ, πνπ δηαζέηνληαη ζε ζπζθεπαζία

58.29.3 Έθδνζε ινγηζκηθνχ, πνπ θαηεβάδεηαη (download) απφ ην Internet
58.29.31 Έθδνζε ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ, πνπ θαηεβάδεηαη (download) απφ ην Internet
58.29.32 Έθδνζε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, πνπ θαηεβάδεηαη (download) απφ ην Internet

58.29.4 Γηάζεζε επηγξακκηθνχ (on line) ινγηζκηθνχ
58.29.40 Γηάζεζε επηγξακκηθνχ (on line) ινγηζκηθνχ

58.29.5 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ ππνινγηζηή
58.29.50 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ ππνινγηζηή

59 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο
59.1 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ

59.11 Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ
59.11.1 Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

59.11.11 Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ
59.11.11.01 Τπεξεζίεο παξαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ
59.11.11.02 Τπεξεζίεο παξαγσγήο ηειενπηηθψλ ηαηληψλ

59.11.12 Τπεξεζίεο παξαγσγήο ηαηληψλ πξνψζεζεο ή δηαθεκηζηηθψλ θαη βίληεν
59.11.12.01 Τπεξεζίεο βηληενζθνπήζεσλ γηα πξνψζεζε πσιήζεσλ
59.11.12.02 Τπεξεζίεο παξαγσγήο δηαθεκηζηηθψλ ηαηληψλ

59.11.13 Άιιεο ππεξεζίεο παξαγσγήο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
59.11.2 Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

59.11.21 Τπεξεζίεο δηάζεζεο πξσηνηχπσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
59.11.22 Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ
59.11.23 Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη άιινπ πεξηερνκέλνπ βίληεν ζε δίζθν, ηαηλία ή άιιν θπζηθφ κέζν

59.11.23.01 Τπεξεζίεο δηάζεζεο βηληενζθνπήζεσλ, εθηφο δηαθεκηζηηθψλ θαη εθηφο εθδειψζεσλ
59.11.24 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ηαηληψλ θαη άιισλ βίληεν, πνπ θαηεβάδνληαη (download) απφ ην Internet

59.11.3 Πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζε ηαηλίεο, βίληεν θαη ηειενπηηθά πξντφληα
59.11.30 Πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζε ηαηλίεο, βίληεν θαη ηειενπηηθά πξντφληα

59.12 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ
59.12.1 Τπεξεζίεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

59.12.11 Τπεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθήο επηκέιεηαο ηαηληψλ 
59.12.11.01 Τπεξεζίεο κνληάδ ηαηληψλ
59.12.11.02 Τπεξεζίεο ληνπκπιαξίζκαηνο ηαηληψλ

59.12.12 Τπεξεζίεο κεηαζρεκαηηζκψλ θαη αλαπαξαγσγήο πξσηνηχπσλ ηαηληψλ
59.12.12.01 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ, εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ

59.12.13 Τπεξεζίεο ρξσκαηηθήο δηφξζσζεο θαη ςεθηαθήο απνθαηάζηαζεο ηαηληψλ
59.12.14 Τπεξεζίεο νπηηθψλ εθέ ηαηληψλ
59.12.15 Τπεξεζίεο θηλνχκελσλ ζρεδίσλ (animation)
59.12.16 Τπεξεζίεο επηγξαθήο, ηηηιηζκνχ θαη ππνηηηιηζκνχ ηαηληψλ

59.12.16.01 Τπεξεζίεο εθηχπσζεο ππνηίηισλ ζε ηαηλίεο
59.12.17 Τπεξεζίεο αθνπζηηθήο επηκέιεηαο θαη ζρεδίαζεο ηαηληψλ
59.12.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζπλνδεπηηθέο ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

59.13 Γξαζηεξηφηεηεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ
59.13.1 Τπεξεζίεο αδεηνδφηεζεο θαη δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

59.13.11 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη γηα ηα έζνδά ηνπο
59.13.11.01 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ ξαδηνηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ
59.13.11.02 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ

59.13.12 Άιιεο ππεξεζίεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
59.13.12.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κε πνζνζηά θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ

59.14 Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ
59.14.1 Τπεξεζίεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ

59.14.10 Τπεξεζίεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ
59.14.10.01 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξάθνπ

59.2 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο
59.20 Ζρνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο

59.20.1 Τπεξεζίεο ερνγξάθεζεο θαη δσληαλήο εγγξαθήο ήρνπ· παξαγσγή πξσηνηχπσλ ερνγξαθήζεσλ
59.20.11 Τπεξεζίεο ερνγξάθεζεο
59.20.12 Τπεξεζίεο δσληαλήο εγγξαθήο ήρνπ
59.20.13 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ερνγξαθήζεσλ

59.20.2 Τπεξεζίεο παξαγσγήο ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο· παξαγσγή πξσηνηχπσλ ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο
59.20.21 Τπεξεζίεο παξαγσγήο ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο
59.20.22 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο

59.20.3 Τπεξεζίεο κνπζηθψλ εθδφζεσλ
59.20.31 Τπεξεζίεο παξαγσγήο έληππεο κνπζηθήο
59.20.32 Τπεξεζίεο παξαγσγήο παξηηηνχξσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή
59.20.33 Τπεξεζίεο παξαγσγήο κνπζηθψλ δίζθσλ, ηαηληψλ ή άιισλ εγγξαθψλ κνπζηθήο ζε θπζηθά κέζα
59.20.34 Τπεξεζίεο παξαγσγήο άιισλ δίζθσλ θαη ηαηληψλ ήρνπ
59.20.35 Τπεξεζίεο θαηεβάζκαηνο (downloads) κνπζηθήο

59.20.4 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο αθνπζηηθψλ πξσηνηχπσλ
59.20.40 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο αθνπζηηθψλ πξσηνηχπσλ

60 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ
60.1 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο

60.10 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο
60.10.1 Τπεξεζίεο ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ

60.10.11 Τπεξεζίεο ξαδηνθσληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθπνκπψλ
60.10.11.01 Τπεξεζίεο δηθηχνπ ξαδηνθσλίαο εζληθήο εκβέιεηαο, εθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα
60.10.11.02 Τπεξεζίεο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ηνπηθήο εκβέιεηαο

60.10.12 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο
60.10.2 Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ξαδηνθσληθήο ζπρλφηεηαο (θαλαιηνχ)

60.10.20 Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ξαδηνθσληθήο ζπρλφηεηαο (θαλαιηνχ)
60.10.3 Γηάζεζε ρξφλνπ ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο

60.10.30 Γηάζεζε ρξφλνπ ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο

60.2 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο
60.20 Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ

60.20.1 Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο
60.20.11 Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζχλδεζε, εθηφο ζπλδξνκεηηθψλ

60.20.11.01 Τπεξεζίεο δηθηχνπ ηειεφξαζεο εζληθήο εκβέιεηαο, εθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα
60.20.11.02 Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ηνπηθήο εκβέιεηαο

60.20.12 Άιιεο ππεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζχλδεζε, εθηφο ζπλδξνκεηηθψλ
60.20.13 Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ ζπλδξνκεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζχλδεζε
60.20.14 Άιιεο ππεξεζίεο ηειενπηηθνχ ζπλδξνκεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο

60.20.2 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ
60.20.20 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ

60.20.3 Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ
60.20.31 Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ, εθηφο ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο
60.20.32 Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ

60.20.4 Γηάζεζε ηειενπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ
60.20.40 Γηάζεζε ηειενπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ

61 Τειεπηθνηλσλίεο
61.1 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο

61.10 Δλζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο

81



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

ΣΟ
Μ

ΔΗ
 

Κ
ΛΑ

Γ
Ο

Η 
N

A
C

E

ΣΑ
ΞΔ

Η
 

N
A

C
E

Κ
Α

ΣΖ
ΓΟ

-
ΡΗ

Δ
 C

PA

ΤΠ
Ο

Κ
Α

-
ΣΖ

ΓΟ
ΡΗ

Δ
 

C
P

A

ΔΘ
Ν

ΗΚ
Δ

 
Γ

ΡΑ
Σ

Ζ
-

ΡΗ
Ο

ΣΖ
ΣΔ



ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

61.10.1 Τπεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη κελπκάησλ
61.10.11 Τπεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο – πξφζβαζε θαη ρξήζε
61.10.12 Τπεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο – ζηνηρεία θιήζεσλ
61.10.13 Ηδησηηθέο ππεξεζίεο δηθηχνπ γηα ελζχξκαηα (θαισδηαθά) ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ

61.10.2 Τπεξεζίεο θνξέα γηα ελζχξκαηεο (θαισδηαθέο) ηειεπηθνηλσλίεο
61.10.20 Τπεξεζίεο θνξέα γηα ελζχξκαηεο (θαισδηαθέο) ηειεπηθνηλσλίεο

61.10.3 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ ελζχξκαησλ (θαισδηαθψλ) ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ
61.10.30 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ ελζχξκαησλ (θαισδηαθψλ) ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ

61.10.4 Δλζχξκαηεο (θαισδηαθέο) δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ
61.10.41 Βαζηθέο ππεξεζίεο δηαδίθηπνπ
61.10.42 Τπεξεζίεο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ θαισδηαθψλ δηθηχσλ
61.10.43 Τπεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ θαισδηαθψλ δηθηχσλ
61.10.49 Άιιεο ελζχξκαηεο (θαισδηαθέο) δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ

61.10.49.01 Τπεξεζίεο ηειεζπλεδξηάζεσλ κέζσ θαισδηαθνχ δηαδίθηπνπ
61.10.5 Τπεξεζίεο δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο θαη' νίθνλ κέζσ θαισδηαθήο ππνδνκήο

61.10.51 Τπεξεζίεο δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο θαη' νίθνλ κέζσ θαισδηαθήο ππνδνκήο – κε παξνρή βαζηθνχ παθέηνπ πξνγξάκκαηνο
61.10.52 Τπεξεζίεο δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο θαη' νίθνλ κέζσ θαισδηαθήο ππνδνκήο – κε παξνρή δηαθξηηνχ παθέηνπ πξνγξάκκαηνο
61.10.53 Τπεξεζίεο δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο θαη' νίθνλ κέζσ θαισδηαθήο ππνδνκήο – κε ρξέσζε αλά ζέαζε

61.2 Αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο
61.20 Αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο

61.20.1 Τπεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο δηθηχνπ γηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ
61.20.11 Τπεξεζίεο θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο – πξφζβαζε θαη ρξήζε

61.20.11.01

Τπεξεζίεο αληηπξνζψπνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, πνπ ακείβεηαη κε πξνκήζεηα επί ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ζπλδξνκεηψλ, ζχλδεζεο, θεξεγγπφηεηαο πειαηψλ, εηαηξηθψλ ζπλδέζεσλ, θνηλήο δηαθήκηζεο, επίηεπμεο 
ζηφρσλ θιπ, θαζψο θαη επί ηεο επηδφηεζεο ηεο ζπζθεπήο

61.20.12 Τπεξεζίεο θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο – ζηνηρεία θιήζεο
61.20.13 Ηδησηηθέο ππεξεζίεο δηθηχνπ γηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ

61.20.2 Τπεξεζίεο θνξέα γηα αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο
61.20.20 Τπεξεζίεο θνξέα γηα αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο

61.20.3 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ
61.20.30 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζσ αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ

61.20.4 Τπεξεζίεο αζχξκαησλ δηαδηθηπαθψλ ηειεπηθνηλσληψλ
61.20.41 Τπεξεζίεο ζηελνδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ
61.20.42 Τπεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ
61.20.49 Άιιεο αζχξκαηεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ

61.20.49.01 Τπεξεζίεο ηειεζπλεδξηάζεσλ κέζσ αζχξκαηνπ δηαδίθηπνπ
61.20.5 Τπεξεζίεο δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο θαη' νίθνλ κέζσ αζχξκαηεο ππνδνκήο

61.20.50 Τπεξεζίεο δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο θαη' νίθνλ κέζσ αζχξκαηεο ππνδνκήο

61.3 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο
61.30 Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο

61.30.1 Τπεξεζίεο δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ θαη' νίθνλ δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο κέζσ δνξπθφξνπ
61.30.10 Τπεξεζίεο δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ θαη' νίθνλ δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο κέζσ δνξπθφξνπ

61.30.10.01 Τπεξεζίεο δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ξαδηνηειεθσλίαο
61.30.2 Τπεξεζίεο θαη' νίθνλ δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο κέζσ δνξπθφξνπ

61.30.20 Τπεξεζίεο θαη' νίθνλ δηαλνκήο πξνγξάκκαηνο κέζσ δνξπθφξνπ

61.9 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο
61.90 Άιιεο ηειεπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο

61.90.1 Άιιεο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ
61.90.10 Άιιεο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ

61.90.10.01 Τπεξεζίεο ζαιάζζηαο ηειεπηθνηλσλίαο
61.90.10.02 Τπεξεζίεο ξαδηνηαμί
61.90.10.03 Τπεξεζίεο ηειεπηθνηλσλίαο αέξα - εδάθνπο
61.90.10.04 Τπεξεζίεο ηειεθσλίαο κέζσ δηαδηθηπαθνχ πξσηνθφιινπ (VoIP)
61.90.10.05 Τπεξεζίεο ηειεθσληθψλ ηειεζπλεδξηάζεσλ
61.90.10.06 Τπεξεζίεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ
61.90.10.07 Τπεξεζίεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζην δηαδίθηπν (ζε ρψξνπο, πνπ δελ παξέρνληαη ηξφθηκα ή πνηά)

62 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
62.0 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

62.01 Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
62.01.1 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο

62.01.11 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο γηα εθαξκνγέο
62.01.11.01 Παξαγσγή πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ παξάγνληαη ή νινθιεξψλνληαη θαηφπηλ παξαγγειίαο
62.01.11.02 Τπεξεζίεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο
62.01.11.03 Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ (multimedia)
62.01.11.04 Τπεξεζίεο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν
62.01.11.05 Τπεξεζίεο επαλφξζσζεο θαηαζηξαθέληνο ινγηζκηθνχ
62.01.11.06 Τπεξεζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ
62.01.11.07 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ, ππνζηήξημεο θαη νινθιήξσζεο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ

62.01.12 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο γηα δίθηπα θαη ζπζηήκαηα
62.01.2 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ινγηζκηθνχ

62.01.21 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ινγηζκηθνχ παηρληδηψλ ππνινγηζηή
62.01.29 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ άιινπ ινγηζκηθνχ

62.02 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
62.02.1 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα πιηθνχ (Hardware) ππνινγηζηψλ

62.02.10 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα πιηθνχ (Hardware) ππνινγηζηψλ
62.02.2 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ

62.02.20 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ
62.02.3 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο

62.02.30 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο
62.02.30.01 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο δηθηχσλ
62.02.30.02 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ
62.02.30.03 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ
62.02.30.04 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ

62.03 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ
62.03.1 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ

62.03.11 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο δηθηχνπ
62.03.12 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή

62.09 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
62.09.1 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ

62.09.10 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ
62.09.2 Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α.

62.09.20 Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α.
62.09.20.01 Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη δηφξζσζεο ςεθηαθψλ ππφβαζξσλ (cd, δηζθεηψλ θιπ)

63 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο
63.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο· δηθηπαθέο πχιεο

63.11 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
63.11.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, παξνρήο θεληξηθνχ ππνινγηζηή, ιεηηνπξγίαο εθαξκνγψλ θαη παξνρήο ινηπήο ππνδνκήο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο

63.11.11 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
63.11.11.01 Τπεξεζίεο αλάπηπμεο βάζεσλ δεδνκέλσλ
63.11.11.02 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ
63.11.11.03 Τπεξεζίεο δηάζεζεο εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ή δηθηχσλ (ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θιπ)
63.11.11.04 Τπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ
63.11.11.05 Τπεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή ελνηθίαζεο ρξφλνπ απαζρφιεζεο κεραλήο πξνο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ

63.11.12 Τπεξεζίεο ηζηνθηινμελίαο (web hosting)
63.11.13 Παξνρή ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο
63.11.19 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο θηινμελίαο (θαηαρψξηζεο) θαη ππνδνκήο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο (ΗΣ)

63.11.2 Μεηάδνζε ζπλερνχο ξνήο εηθφλαο θαη ήρνπ
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63.11.21 Μεηάδνζε ζπλερνχο ξνήο εηθφλαο
63.11.22 Μεηάδνζε ζπλερνχο ξνήο ήρνπ

63.11.3 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζην δηαδίθηπν
63.11.30 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζην δηαδίθηπν

63.12 Γηθηπαθέο πχιεο (web portals)
63.12.1 Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ (web portals)

63.12.10 Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ (web portals)

63.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο
63.91 Γξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ

63.91.1 Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ
63.91.11 Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ πξνο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά

63.91.11.01 Τπεξεζίεο παξνρήο δεκνζηνγξαθηθνχ πιηθνχ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ
63.91.12 Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ πξνο νπηηθναθνπζηηθά κέζα

63.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α.
63.99.1 Τπεξεζίεο πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α.

63.99.10 Τπεξεζίεο πιεξνθνξίαο π.δ.θ.α.
63.99.10.01 Τπεξεζίεο αλεμάξηεηνπ δεκνζηνγξάθνπ
63.99.10.02 Τπεξεζίεο αξζξνγξάθνπ
63.99.10.03 Τπεξεζίεο εηθνλνιήπηε εηδήζεσλ
63.99.10.04 Τπεξεζίεο ζπληάθηε κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
63.99.10.05 Τπεξεζίεο θσηνξεπφξηεξ

63.99.2 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζπιινγψλ δεδνκέλσλ/ πιεξνθνξηψλ
63.99.20 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζπιινγψλ δεδνκέλσλ/ πιεξνθνξηψλ

ΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
64 Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
64.1 Οξγαληζκνί ρξεκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο

64.11 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ
64.11.1 Τπεξεζίεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ

64.11.10 Τπεξεζίεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ
64.19 Άιινη νξγαληζκνί ρξεκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο (ηξάπεδεο άιιεο απφ ηελ θεληξηθή)

64.19.1 Τπεξεζίεο θαηαζέζεσλ
64.19.11 Τπεξεζίεο θαηαζέζεσλ απφ εηαηξηθνχο θαη ζεζκηθνχο θαηαζέηεο
64.19.12 Τπεξεζίεο θαηαζέζεσλ απφ άιινπο θαηαζέηεο

64.19.12.01 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ απφ θνξείο άιινπο απφ ηξάπεδεο
64.19.12.02 Τπεξεζίεο ζηεγαζηηθψλ ηακηεπηεξίσλ
64.19.12.03 Τπεξεζίεο ηαρπδξνκηθψλ ηακηεπηεξίσλ
64.19.12.04 Τπεξεζίεο ηξαπεδψλ

64.19.2 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.19.21 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.19.22 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο θαηαλαισηηθψλ πηζηψζεσλ απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.19.23 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ πηζηψζεσλ απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.19.24 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο ελππφζεθσλ κε ζηεγαζηηθψλ πηζηψζεσλ απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.19.25 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο κε ελππφζεθσλ εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.19.26 Τπεξεζίεο πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.19.29 Άιιεο ππεξεζίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ απφ λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα

64.19.3 Άιιεο ππεξεζίεο ρξεκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο π.δ.θ.α.
64.19.30 Άιιεο ππεξεζίεο ρξεκαηηθήο δηακεζνιάβεζεο π.δ.θ.α.

64.19.30.01 Τπεξεζίεο κίζζσζεο ρξεκαηνζπξίδσλ ζε ηξάπεδεο

64.2 Γξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ (holding)
64.20 Γξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ (holding)

64.20.1 Τπεξεζίεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ (holding)
64.20.10 Τπεξεζίεο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ (holding)

64.20.10.01 Τπεξεζίεο αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εκεδαπέο εηαηξείεο
64.20.10.02 Τπεξεζίεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ειεγρνπζψλ εηαηξηψλ

64.3 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε θαηαπηζηεχκαηα (trusts), θεθάιαηα (funds) θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα
64.30 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε θαηαπηζηεχκαηα (trusts), θεθάιαηα (funds) θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα

64.30.1 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε θαηαπηζηεχκαηα (trusts), θεθάιαηα (funds) θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα
64.30.10 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε θαηαπηζηεχκαηα (trusts), θεθάιαηα (funds) θαη παξεκθεξή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα

64.30.10.01 Τπεξεζίεο εηαηξεηψλ επελδχζεσλ (ζε κεηνρέο, ρξεφγξαθα, αθίλεηα θιπ)

64.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
64.91 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing)

64.91.1 Τπεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
64.91.10 Τπεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

64.92 Άιιεο πηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
64.92.1 Άιιεο ππεξεζίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα

64.92.11 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.92.12 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο θαηαλαισηηθψλ πηζηψζεσλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα

64.92.12.01 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ "επ' ελερχξσ" αληηθεηκέλσλ (ππεξεζίεο ελερπξνδαλεηζηή)
64.92.13 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ πηζηψζεσλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.92.14 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο ελππφζεθσλ κε ζηεγαζηηθψλ πηζηψζεσλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.92.15 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο κε ελππφζεθσλ θαηαλαισηηθψλ πηζηψζεσλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.92.16 Τπεξεζίεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα
64.92.19 Άιιεο ππεξεζίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ, εθηφο απηψλ απφ ηα λνκηζκαηηθά ηδξχκαηα π.δ.θ.α.

64.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθάιεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία π.δ.θ.α.
64.99.1 Άιιεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, εθηφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπληάμεσλ, π.δ.θ.α.

64.99.11 Δπελδπηηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο
64.99.19 Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, εθηφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπληάμεσλ, π.δ.θ.α.

64.99.19.01 Τπεξεζίεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ (factoring - forfaiting)
64.99.19.02 Τπεξεζίεο πξνεμνθιεηή
64.99.19.03 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο, δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ, ρσξίο ηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ

65 Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε
65.1 Αζθάιηζε

65.11 Αζθάιεηεο δσήο
65.11.1 Τπεξεζίεο αζθαιεηψλ δσήο

65.11.10 Τπεξεζίεο αζθαιεηψλ δσήο
65.12 Αζθάιεηεο εθηφο απφ ηηο αζθάιεηεο δσήο

65.12.1 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο αηπρήκαηνο θαη αζζελείαο
65.12.11 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο έλαληη αηπρεκάησλ
65.12.12 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο αζζελείαο

65.12.2 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
65.12.21 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα αζηηθή επζχλε
65.12.29 Άιιεο ππεξεζίεο αζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

65.12.3 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο ζαιάζζησλ, ελαέξησλ θαη άιισλ κεηαθνξψλ
65.12.31 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο ηξνραίνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ
65.12.32 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο αεξνζθαθψλ γηα αζηηθή επζχλε
65.12.33 Άιιεο ππεξεζίεο αζθάιηζεο αεξνζθαθψλ
65.12.34 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο πινίσλ γηα αζηηθή επζχλε
65.12.35 Άιιεο ππεξεζίεο αζθάιηζεο πινίσλ
65.12.36 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο θνξηίσλ

65.12.4 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο ηδηνθηεζίαο θαηά ππξθαγηάο θαη ινηπψλ πιηθψλ δεκηψλ
65.12.41 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο ηδηνθηεζίαο έλαληη δεκηψλ απφ ππξθαγηά
65.12.49 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο ηδηνθηεζίαο έλαληη ινηπψλ πιηθψλ δεκηψλ

65.12.5 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο γεληθήο επζχλεο
65.12.50 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο γεληθήο επζχλεο

65.12.6 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ θαη εγγπήζεσλ
65.12.61 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ

83
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

65.12.62 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο εγγπήζεσλ
65.12.7 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο ηαμηδηψλ θαη παξνρήο ππνζηήξημεο, λνκηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιηζεο θαηά δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ

65.12.71 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο ηαμηδηψλ θαη παξνρήο ππνζηήξημεο
65.12.72 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο λνκηθήο πξνζηαζίαο
65.12.73 Τπεξεζίεο αζθάιηζεο έλαληη δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ

65.12.9 Άιιεο ππεξεζίεο αζθάιηζεο, εθηφο ηεο αζθάιεηαο δσήο
65.12.90 Άιιεο ππεξεζίεο αζθάιηζεο, εθηφο ηεο αζθάιεηαο δσήο

65.2 Αληαζθάιηζε
65.20 Αληαζθάιηζε

65.20.1 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο δσήο, αηπρήκαηνο θαη αζζέλεηαο
65.20.11 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο δσήο
65.20.12 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο έλαληη αηπρεκάησλ
65.20.13 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο αζζελείαο

65.20.2 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο κεηαθνξψλ θαη ηδηνθηεζίαο
65.20.21 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα αζηηθή επζχλε
65.20.22 Άιιεο ππεξεζίεο αληαζθάιηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
65.20.23 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο ζαιάζζησλ, ελαέξησλ θαη άιισλ κεηαθνξψλ
65.20.24 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο θνξηίσλ
65.20.25 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο ηδηνθηεζίαο θαηά ππξθαγηάο θαη ινηπψλ πιηθψλ δεκηψλ

65.20.3 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο γεληθήο επζχλεο θαη αληαζθάιηζεο πηζηψζεσλ θαη εγγπήζεσλ
65.20.31 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο γεληθήο επζχλεο
65.20.32 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο πηζηψζεσλ θαη εγγπήζεσλ

65.20.4 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο λνκηθήο πξνζηαζίαο θαη αληαζθάιηζεο θαηά δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ
65.20.41 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο λνκηθήο πξνζηαζίαο
65.20.42 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο έλαληη δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ

65.20.5 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο ζρεηηθέο κε ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
65.20.50 Τπεξεζίεο αληαζθάιηζεο ζρεηηθέο κε ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία

65.20.6 Άιιεο ππεξεζίεο αληαζθάιηζεο, εθηφο ηεο αληαζθάιηζεο δσήο
65.20.60 Άιιεο ππεξεζίεο αληαζθάιηζεο, εθηφο ηεο αληαζθάιηζεο δσήο

65.3 πληαμηνδνηηθά ηακεία (εθηφο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο)
65.30 πληαμηνδνηηθά ηακεία (εθηφο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο)

65.30.1 Τπεξεζίεο ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (εθηφο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο)
65.30.11 Μεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (εθηφο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο)
65.30.12 Οκαδηθέο ππεξεζίεο ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ (εθηφο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο)

66 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

66.1

Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά 
ηακεία

66.11 Γηαρείξηζε ρξεκαηαγνξψλ
66.11.1 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ

66.11.11 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ
66.11.11.01 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξίσλ αμηψλ
66.11.11.02 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ρξεκαηηζηεξίσλ εκπνξεπκάησλ

66.11.12 Τπεξεζίεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ
66.11.19 Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ

66.12 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ
66.12.1 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ζπλαιιαγέο ζπκβάζεσλ, ρξενγξάθσλ θαη αγαζψλ

66.12.11 Τπεξεζίεο ζπλαιιαγήο (κεζηηείαο) ρξενγξάθσλ
66.12.11.01 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ
66.12.11.02 Τπεξεζίεο έθδνζεο θαη εηζαγσγήο θηλεηψλ αμηψλ
66.12.11.03 Τπεξεζίεο έληππεο ή ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο, ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ
66.12.11.04 Τπεξεζίεο πψιεζεο έληνθσλ γξακκαηίσλ
66.12.11.05 Τπεξεζίεο πψιεζεο κεηνρψλ
66.12.11.06 Τπεξεζίεο πψιεζεο νκνιφγσλ
66.12.11.07 Τπεξεζίεο ρξεκαηηζηή ή κεζίηε ρξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ
66.12.11.08 Τπεξεζίεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο

66.12.12 Τπεξεζίεο κεζηηείαο αγαζψλ
66.12.13 πλαιιαγκαηηθέο πξάμεηο

66.12.13.01 Τπεξεζίεο αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο
66.12.13.02 Τπεξεζίεο αξγπξακνηβνχ

66.19

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά 
ηακεία

66.19.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ ρξενγξάθσλ
66.19.10 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ ρξενγξάθσλ

66.19.2 Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηξαπεδηθέο επελδχζεηο
66.19.21 Τπεξεζίεο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ
66.19.22 Τπεξεζίεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξάμεσλ εηαηξεηψλ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ
66.19.29 Άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηξαπεδηθέο επελδχζεηο

66.19.3 Τπεξεζίεο θαηαπηζηεπηηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθαηαζήθεο
66.19.31 Τπεξεζίεο θαηαπηζηεπηηθήο δηαρείξηζεο
66.19.32 Τπεξεζίεο παξαθαηαζήθεο

66.19.9 Άιιεο ππεξεζίεο βνεζεηηθέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ, εθηφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
66.19.91 Τπεξεζίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ

66.19.91.01 Τπεξεζίεο εηαηξεηψλ παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ
66.19.92 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη εθθαζάξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ
66.19.99 Άιιεο ππεξεζίεο βνεζεηηθέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ, π.δ.θ.α., εθηφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία

66.19.99.01 Τπεξεζίεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο ρξεκαηηζηεξηαθψλ εληνιψλ
66.19.99.02 Τπεξεζίεο θχιαμεο ρξενγξάθσλ
66.19.99.03 Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ γηα ρξέε

66.2 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
66.21 Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη δεκηψλ

66.21.1 Τπεξεζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαη δεκηψλ
66.21.10 Τπεξεζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαη δεκηψλ

66.22 Γξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ
66.22.1 Γξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ

66.22.10 Γξαζηεξηφηεηεο αζθαιηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη κεζηηψλ
66.22.10.01 Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθνχ πξάθηνξα
66.22.10.02 Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, κε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε
66.22.10.03 Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ, ρσξίο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε
66.22.10.04 Τπεξεζίεο εθηηκεηή, πξαγκαηνγλψκνλα αζθαιίζεσλ
66.22.10.05 Τπεξεζίεο κεζίηε αζθαιεηψλ γεληθά, κε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε
66.22.10.06 Τπεξεζίεο κεζίηε αζθαιεηψλ γεληθά, ρσξίο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε
66.22.10.07 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα
66.22.10.08 Τπεξεζίεο ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ
66.22.10.09 Τπεξεζίεο ζπληνληζηή παξαγσγψλ αζθαιίζεσλ δσήο

66.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο πξνο ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
66.29.1 Άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία

66.29.11 Αλαινγηζηηθέο ππεξεζίεο
66.29.11.01 Τπεξεζίεο ππνινγηζκνχ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ θαη αζθαιίζηξσλ

66.29.19 Άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζπλαθείο κε ηηο αζθαιίζεηο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία π.δ.θ.α.

66.3 Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ
66.30 Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ

66.30.1 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ
66.30.11 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ εθηφο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ

66.30.11.01 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ
66.30.12 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ

ΗΒ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

68 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο
68.1 Αγνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ

68.10 Αγνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ
68.10.1 Αγνξαπσιεζία ηδηφθηεησλ αθηλήησλ

68.10.11 Αγνξαπσιεζία θηηξίσλ θαηνηθηψλ θαη νηθνπέδσλ γηα θηίξηα θαηνηθηψλ
68.10.12 Αγνξαπσιεζία ηδηνθηεζηψλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο
68.10.13 Αγνξαπσιεζία ειεχζεξσλ (κε νηθνδνκεκέλσλ) νηθνπέδσλ γηα θηίξηα θαηνηθηψλ
68.10.14 Αγνξαπσιεζία κε νηθηζηηθψλ θηηξίσλ θαη νηθνπέδσλ γηα ηελ αλέγεξζε ηέηνησλ θηηξίσλ
68.10.15 Αγνξαπσιεζία ειεχζεξσλ (κε νηθνδνκεκέλσλ) νηθνπέδσλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ

68.2 Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ
68.20 Δθκίζζσζε θαη δηαρείξηζε ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ

68.20.1 Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο θαη δηαρείξηζεο ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ
68.20.11 Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο θαη δηαρείξηζεο ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία

68.20.11.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αθηλήηνπ, πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηνίθεζε
68.20.11.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο δσκαηίσλ ζπηηηψλ, καθξάο δηάξθεηαο
68.20.11.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, ρσξίο παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο πειαηψλ
68.20.11.04 Τπεξεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα θαηνίθεζε

68.20.12 Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο θαη δηαρείξηζεο ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία
68.20.12.01 Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο ή δηαρείξηζεο ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία, κε ππαγσγή ζε Φ.Π.Α.
68.20.12.02 Τπεξεζίεο εθκίζζσζεο ή δηαρείξηζεο ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ αθηλήησλ, πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία, ρσξίο ππαγσγή ζε Φ.Π.Α.
68.20.12.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αθηλήησλ, πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηνίθεζε
68.20.12.04 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο βηνκεραλνζηάζηνπ
68.20.12.05 Τπεξεζίεο κίζζσζεο αζθεπνχο ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ
68.20.12.06 Τπεξεζίεο παξαρψξεζεο ρξήζεο εγθαηαζηάζεσλ (γήπεδα γθνιθ, ηέληο θιπ)

68.3 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο
68.31 Μεζηηηθά γξαθεία αθηλήησλ

68.31.1 Τπεξεζίεο κεζηηηθνχ γξαθείνπ αθηλήησλ έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο
68.31.11 Τπεξεζίεο πψιεζεο θηηξίσλ θαηνηθηψλ θαη γεο γηα αλέγεξζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ, βάζεη ακνηβήο ή ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηηο ηδηνθηεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο
68.31.12 Τπεξεζίεο πψιεζεο ηδηνθηεζηψλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο
68.31.13 Τπεξεζίεο πψιεζεο ειεχζεξσλ (κε νηθνδνκεκέλσλ) νηθνπέδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο
68.31.14 Τπεξεζίεο πψιεζεο θηηξίσλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηνίθεζε θαη ζπλαθψλ νηθνπέδσλ βάζεη ακνηβήο ή ζχκβαζεο
68.31.15 Τπεξεζίεο πψιεζεο ειεχζεξσλ (κε νηθνδνκεκέλσλ) νηθνπέδσλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ θαηνηθηψλ, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο
68.31.16 Τπεξεζίεο εθηίκεζεο αθηλήησλ έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο

68.32 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο
68.32.1 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο

68.32.11 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο θηηξίσλ θαηνηθηψλ βάζεη ακνηβήο ή ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηηο ηδηνθηεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο
68.32.11.01 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο θηηξίσλ πνιπθαηνηθηψλ
68.32.11.02 Τπεξεζίεο είζπξαμεο κηζζσκάησλ νηθηψλ
68.32.11.03 Τπεξεζίεο έθδνζεο ινγαξηαζκψλ θνηλνρξήζησλ πνιπθαηνηθηψλ

68.32.12 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ηδηνθηεζηψλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο
68.32.13 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο αθηλήησλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηνίθεζε, έλαληη ακνηβήο ή βάζεη ζχκβαζεο

68.32.13.01 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ αγξνηηθά, δαζηθά θαη παξφκνηα αθίλεηα

ΗΓ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
69 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
69.1 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο

69.10 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
69.10.1 Ννκηθέο ππεξεζίεο (δηθεγφξνπ)

69.10.11 Τπεξεζίεο παξνρήο λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ

69.10.12 Τπεξεζίεο παξνρήο λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ζε δηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ην επηρεηξεκαηηθφ θαη ην εκπνξηθφ δίθαην
69.10.13 Τπεξεζίεο παξνρήο λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ζε δηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ δίθαην
69.10.14 Τπεξεζίεο παξνρήο λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ζε δηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ην αζηηθφ δίθαην
69.10.15 Ννκηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη άιια δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο

69.10.15.01 Τπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο, ζχληαμεο θαη επηθχξσζεο πλεπκαηηθψλ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ
69.10.16 πκβνιαηνγξαθηθέο ππεξεζίεο
69.10.17 Τπεξεζίεο δηαηηεζίαο θαη ζπκβηβαζκνχ
69.10.18 Ννκηθέο ππεξεζίεο δεκνπξαζηψλ

69.10.18.01 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο πιεηζηεξηαζκψλ
69.10.19 Άιιεο λνκηθέο ππεξεζίεο

69.10.19.01 Τπεξεζίεο αζθνχκελνπ δηθεγφξνπ
69.10.19.02 Τπεξεζίεο δηθαζηηθνχ επηκειεηή
69.10.19.03 Τπεξεζίεο δηθνιάβνπ
69.10.19.04 Τπεξεζίεο κεζεγγχεζεο θαη ζπκβηβαζκνχ αθίλεηεο πεξηνπζίαο

69.2 Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ· παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ
69.20 Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ ειέγρνπ· παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ

69.20.1 Τπεξεζίεο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ
69.20.10 Τπεξεζίεο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ

69.20.10.01 Τπεξεζίεο νξθσηνχ ειεγθηή
69.20.10.02 Τπεξεζίεο νξθσηνχ ινγηζηή

69.20.2 Λνγηζηηθέο ππεξεζίεο
69.20.21 Τπεξεζίεο ινγηζηηθήο επαιήζεπζεο
69.20.22 Τπεξεζίεο ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

69.20.22.01 Τπεξεζίεο ινγηζηή γηα ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θνξνινγηθψλ δειψζεσλ
69.20.22.02 Τπεξεζίεο ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ, θαηαζηαηηθψλ, ηξνπνπνηήζεσλ, αλαθνηλψζεσλ θιπ

69.20.23 Τπεξεζίεο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ
69.20.23.01 Τπεξεζίεο νξγαλσκέλσλ γξαθείσλ ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ
69.20.23.02 Τπεξεζίεο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ κε πξνζσπηθή εξγαζία

69.20.24 Τπεξεζίεο κηζζνινγίνπ
69.20.29 Άιιεο ινγηζηηθέο ππεξεζίεο

69.20.29.01 Τπεξεζίεο ινγηζηηθψλ απνηηκήζεσλ, απνγξαθψλ, βεβαηψζεσλ θιπ
69.20.3 Τπεξεζίεο παξνρήο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ

69.20.31 Τπεξεζίεο παξνρήο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ ζε λνκηθά πξφζσπα θαη πξνεηνηκαζία θνξνινγηθψλ δειψζεσλ
69.20.32 Τπεξεζίεο παξνρήο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ ζε θπζηθά πξφζσπα θαη πξνεηνηκαζία θνξνινγηθψλ δειψζεσλ

69.20.32.01 Τπεξεζίεο ζχληαμεο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη ζρεηηθψλ εγγξάθσλ
69.20.4 Τπεξεζίεο αθεξεγγπφηεηαο θαη εθθαζάξηζεο

69.20.40 Τπεξεζίεο αθεξεγγπφηεηαο θαη εθθαζάξηζεο

70 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ· δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο
70.1 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ

70.10 Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ
70.10.1 Τπεξεζίεο θεληξηθψλ γξαθείσλ (εδξψλ) εηαηξεηψλ

70.10.10 Τπεξεζίεο θεληξηθψλ γξαθείσλ (εδξψλ) εηαηξεηψλ

70.2 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο
70.21 Γξαζηεξηφηεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο

70.21.1 Τπεξεζίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο
70.21.10 Τπεξεζίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο

70.22 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο
70.22.1 Τπεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο

70.22.11 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο
70.22.11.01 Τπεξεζίεο δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο επηρείξεζεο
70.22.11.02 Τπεξεζίεο ζπκβνχισλ δηαρείξηζεο απφ νξγαλσκέλν γξαθείν, πνπ απαζρνιεί κέρξη 30 άηνκα
70.22.11.03 Τπεξεζίεο ζπκβνχισλ δηαρείξηζεο απφ νξγαλσκέλν γξαθείν, πνπ απαζρνιεί πάλσ απφ 30 άηνκα
70.22.11.04 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ δηάξζξσζεο ή αλαδηάξζξσζεο επηρείξεζεο
70.22.11.05 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα

70.22.12 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο (εθηφο ζεκάησλ θνξνινγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ)
70.22.12.01 Τπεξεζίεο αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ
70.22.12.02 Τπεξεζίεο απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ ζπγρσλεχζεηο ή/θαη εμαγνξέο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

70.22.12.03 Τπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ εμαγσγή αγαζψλ
70.22.12.04 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο απφ ζχλδηθν πηψρεπζεο
70.22.12.05 Τπεξεζίεο εθθαζαξηζηή εηαηξείαο
70.22.12.06 Τπεξεζίεο εθθαζαξηζηή θιεξνλνκηάο
70.22.12.07 Τπεξεζίεο εθηειεζηή δηαζήθεο
70.22.12.08 Τπεξεζίεο εθηεισληζηή ή δηαζαθηζηή
70.22.12.09 Τπεξεζίεο θεδεκφλα ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο
70.22.12.10 Τπεξεζίεο κειεηψλ νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο
70.22.12.11 Τπεξεζίεο νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, εθηφο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ
70.22.12.12 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ αλάπηπμεο θάζε είδνπο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
70.22.12.13 Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ (θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, επελδχζεσλ)
70.22.12.14 Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ θίλεζεο (ξεπζηφηεηαο)
70.22.12.15 Τπεξεζίεο θνξνινγηθνχ αληηπξφζσπνπ ή εθπξφζσπνπ

70.22.13 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ
70.22.13.01 Τπεξεζίεο ηαηξηθνχ επηζθέπηε
70.22.13.02 Τπεξεζίεο νξγάλσζεο ηνπ θπθιψκαηνο δηαλνκήο πξντφλησλ
70.22.13.03 Τπεξεζίεο παξαρψξεζεο πξνλνκίνπ franchise θαη παξνρήο ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ
70.22.13.04 Τπεξεζίεο πσιεηή αγαζψλ
70.22.13.05 Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα πξνψζεζεο πσιήζεσλ

70.22.14 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
70.22.14.01 Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηρείξεζεο

70.22.15 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο παξαγσγήο
70.22.15.01 Τπεξεζίεο αιηεπηηθψλ κειεηψλ
70.22.15.02 Τπεξεζίεο γεσξγηθψλ κειεηψλ (γεσξγννηθνλνκηθψλ - γεσξγνηερληθψλ, εγγείσλ βειηηψζεσλ, γεσξγνθηελνηξνθηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, γεσξγνθηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ)

70.22.15.03

Τπεξεζίεο δαζνινγηθψλ κειεηψλ (δηαρείξηζεο δαζψλ θαη νξεηλψλ βνζθνηφπσλ, δαζνηερληθήο δηεπζέηεζεο νξεηλψλ ιεθαλψλ, ρεηκάξξσλ, αλαδαζψζεσλ, δαζηθψλ νδψλ θαη δαζηθψλ κεηαθνξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ)

70.22.15.04 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ νξγάλσζεο ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο
70.22.15.05 Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
70.22.15.06 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ γεσπφλνπο θαη απφ άιινπο εηδηθνχο ζε ζέκαηα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
70.22.15.07 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ νηθνλνκνιφγνπο, εηδηθνχο ζε ζέκαηα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο
70.22.15.08 Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ γηα έιεγρν πνηφηεηαο
70.22.15.09 Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ γηα έιεγρν πνηφηεηαο ηξνθίκσλ
70.22.15.10 Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ γηα θαλφλεο αζθαιείαο

70.22.16 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα εθνδηαζκνχ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο
70.22.16.01 Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα επηκειεηείαο (logistic)

70.22.17 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
70.22.2 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ εθηφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ

70.22.20 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ εθηφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
70.22.20.01 Τπεξεζίεο θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ επηρείξεζεο
70.22.20.02 Τπεξεζίεο ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ
70.22.20.03 Τπεξεζίεο ζπληνληζκνχ θαη επηζεψξεζεο ππεξγνιάβσλ

70.22.3 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ
70.22.30 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ

70.22.30.01 Τπεξεζίεο δηαθνζκεηή θαηαζηεκάησλ θαη άιισλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ (decorateur)
70.22.30.02 Τπεξεζίεο ελδπκαηνιφγνπ (εθηφο ζεακάησλ)
70.22.30.03 Τπεξεζίεο εζσηεξηθήο δηακφξθσζεο θαη δηαθφζκεζεο επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ

70.22.4 Τπεξεζίεο παξνρήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο
70.22.40 Τπεξεζίεο παξνρήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο

71 Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ· ηερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο
71.1 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ

71.11 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ
71.11.1 Παξαγσγή ζρεδίσλ θαη ζθαξηθεκάησλ γηα αξρηηεθηνληθνχο ζθνπνχο

71.11.10 Παξαγσγή ζρεδίσλ θαη ζθαξηθεκάησλ γηα αξρηηεθηνληθνχο ζθνπνχο
71.11.2 Τπεξεζίεο αξρηηεθηφλσλ γηα θηίξηα

71.11.21 Τπεξεζίεο αξρηηεθηφλσλ γηα έξγα θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ
71.11.22 Τπεξεζίεο αξρηηεθηφλσλ γηα έξγα θαηαζθεπήο κε νηθηζηηθψλ θηηξίσλ
71.11.23 Τπεξεζίεο αξρηηεθηφλσλ ηζηνξηθήο απνθαηάζηαζεο

71.11.23.01 Τπεξεζίεο αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ δηαηήξεζεο παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ
71.11.24 Τπεξεζίεο παξνρήο αξρηηεθηνληθψλ ζπκβνπιψλ

71.11.3 Τπεξεζίεο αζηηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ
71.11.31 Τπεξεζίεο πνιενδνκίαο

71.11.31.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ ρσξηθήο αλάπηπμεο
71.11.31.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο
71.11.31.03 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ ζπληνληζκέλεο αζηηθήο αλάπηπμεο
71.11.31.04 Τπεξεζίεο πνιενδνκηθψλ θαη ξπκνηνκηθψλ κειεηψλ
71.11.31.05 Τπεξεζίεο ρσξνηαμηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ κειεηψλ

71.11.32 Τπεξεζίεο αγξνηηθήο ρσξνηαμίαο
71.11.33 Τπεξεζίεο γεληθνχ ζρεδηαζκνχ εξγνηάμηνπ

71.11.4 Τπεξεζίεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ θαη ππεξεζίεο παξνρήο αξρηηεθηνληθψλ ζπκβνπιψλ
71.11.41 Τπεξεζίεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ

71.11.41.01 Τπεξεζίεο εηδηθψλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ (δηαηήξεζεο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη ηνπίνπ)
71.11.41.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έξγσλ πξαζίλνπ
71.11.41.03 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη επίβιεςεο ρψξσλ πξαζίλνπ, πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ, πεξηθξάμεσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο

71.11.42 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ
71.12 Γξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ

71.12.1 Τπεξεζίεο κεραληθψλ
71.12.11 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ κεραληθνχ

71.12.11.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηερληθψλ έξγσλ
71.12.11.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο ηερληθψλ έξγσλ
71.12.11.03 Τπεξεζίεο νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ
71.12.11.04 Τπεξεζίεο παξνρήο επηζηεκνληθψλ ηερληθψλ ζπκβνπιψλ γεληθά
71.12.11.05 Τπεξεζίεο πξαγκαηνγλσκνζπλψλ γηα αθίλεηα θαη ηερληθά έξγα

71.12.12 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα νηθνδνκηθά έξγα
71.12.12.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ζηαηηθψλ κειεηψλ κεγάισλ ή εηδηθψλ ηερληθψλ έξγσλ
71.12.12.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ζηαηηθψλ κειεηψλ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ θηηξίσλ
71.12.12.03 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ αθνπζηηθήο θαη δνλήζεσλ

71.12.13 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα ελεξγεηαθά έξγα
71.12.13.01 Δξγαζίεο ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ ζσιελψζεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε
71.12.13.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ελεξγεηαθψλ κειεηψλ (ζεξκνειεθηξηθψλ, πδξνειεθηξηθψλ, ππξεληθψλ θιπ)
71.12.13.03 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ειεθηξνινγηθψλ κειεηψλ θηηξίσλ
71.12.13.04 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ειεθηξνληθψλ κειεηψλ θηηξίσλ
71.12.13.05 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κεραλνινγηθψλ κειεηψλ θηηξίσλ (ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θιπ)
71.12.13.06 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ γηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο
71.12.13.07 Τπεξεζίεο ζρεδίσλ ηερλνιφγνπ ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ

71.12.14 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα έξγα κεηαθνξψλ
71.12.14.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ρεξζαίσλ, πισηψλ, ελαέξησλ)
71.12.14.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ (νδψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, γεθπξψλ, κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ, έξγσλ ππνδνκήο αεξνιηκέλσλ θαη θπθινθνξηαθψλ)
71.12.14.03 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο

71.12.15 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα έξγα δηαρείξηζεο απνβιήησλ (επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ)
71.12.15.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ γηα εγθαηαζηάζεηο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ

71.12.16 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα έξγα χδξεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη γηα απνζηξαγγηζηηθά έξγα
71.12.16.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ (εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, θξαγκάησλ, πδξεχζεσλ θαη απνρεηεχζεσλ)

71.12.17 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά έξγα
71.12.17.01 Τπεξεζίεο κειέηεο ηερληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ - ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληψλ

71.12.18 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα έξγα ηειεπηθνηλσληψλ θαη εθπνκπήο
71.12.19 Τπεξεζίεο κεραληθψλ γηα άιια έξγα

71.12.19.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο γεσηερληθψλ κειεηψλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

71.12.19.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ εθηίκεζεο πδάηηλσλ πφξσλ
71.12.19.03 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη επίβιεςεο ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ
71.12.19.04 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ ιηκεληθψλ έξγσλ
71.12.19.05 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ αλίρλεπζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηάβξσζεο
71.12.19.06 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ γηα λέα πξντφληα
71.12.19.07 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηε κφιπλζε
71.12.19.08 Τπεξεζίεο κειεηψλ ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ γεληθά
71.12.19.09 Τπεξεζίεο κειεηψλ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ γεληθά
71.12.19.10 Τπεξεζίεο κειεηψλ ρεκηθνχ κεραληθνχ γεληθά
71.12.19.11 Τπεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο
71.12.19.12 Τπεξεζίεο κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ λαππεγνχ κεραληθνχ

71.12.2 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα
71.12.20 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα

71.12.3 Τπεξεζίεο γεσινγηθψλ, γεσθπζηθψλ θαη ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ζπκβνπιψλ
71.12.31 Τπεξεζίεο παξνρήο γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ ζπκβνπιψλ

71.12.31.01 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο εδαθνινγηθψλ κειεηψλ
71.12.31.02 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο κεηαιιεπηηθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ
71.12.31.03 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ
71.12.31.04 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο σθεαλνγξαθηθψλ κειεηψλ

71.12.32 Γεσθπζηθέο ππεξεζίεο
71.12.33 Τπεξεζίεο εμφξπμεο θαη αμηνιφγεζεο νξπθηψλ

71.12.33.01 Τπεξεζίεο ππφγεηαο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο
71.12.34 Τπεξεζίεο επηθαλεηαθήο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο

71.12.34.01 Τπεξεζίεο ζπγθέληξσζεο ηνπνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κε δνξπθφξν
71.12.35 Τπεξεζίεο ραξηνγξάθεζεο

71.12.35.01 Τπεξεζίεο επηπεδνκεηξηθήο ραξηνγξάθεζεο
71.12.35.02 Τπεξεζίεο θηεκαηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
71.12.35.03 Τπεξεζίεο νδηθήο ραξηνγξάθεζεο
71.12.35.04 Τπεξεζίεο πδξνγξαθηθήο ραξηνγξάθεζεο

71.2 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο
71.20 Σερληθέο δνθηκέο θαη αλαιχζεηο

71.20.1 Τπεξεζίεο ηερληθψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ
71.20.11 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο θαζαξφηεηαο

71.20.11.01 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ βαθηεξηνινγίαο, εθηφο ηαηξηθψλ
71.20.11.02 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ βηνινγηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ
71.20.11.03 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ κηθξνβηνινγίαο, εθηφο ηαηξηθψλ
71.20.11.04 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ρεκείαο ηξνθίκσλ
71.20.11.05 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο νηλνινγηθψλ κειεηψλ
71.20.11.06 Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ρεκηθνηερληθψλ κειεηψλ
71.20.11.07 Τπεξεζίεο παξαηεξήζεσλ πδξνινγηθψλ ζηαζκψλ
71.20.11.08 Τπεξεζίεο ρεκηθψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ

71.20.12 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ
71.20.13 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ νινθιεξσκέλσλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ

71.20.13.01 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
71.20.13.02 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θηλεηήξσλ
71.20.13.03 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεραλψλ
71.20.13.04 Τπεξεζίεο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπζθεπψλ

71.20.14 Τπεξεζίεο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ
71.20.19 Άιιεο ππεξεζίεο ηερληθψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ

71.20.19.01 Τπεξεζίεο ειέγρνπ ζπγθνιιήζεσλ
71.20.19.02 Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη βεβαίσζεο ηεο γλεζηφηεηαο έξγσλ ηέρλεο
71.20.19.03 Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο πινίσλ, αεξνζθαθψλ, θξαγκάησλ θιπ
71.20.19.04 Τπεξεζίεο ρεκηθψλ ηερληθψλ δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ ζε βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο
71.20.19.05 Τπεξεζίεο επηζεψξεζεο θαη άιισλ δνθηκψλ πινίσλ

72 Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε
72.1 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή

72.11 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηε βηνηερλνινγία
72.11.1 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε βηνηερλνινγία γηα ηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηε γεσξγία θαη άιιεο εθαξκνγέο

72.11.11 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε βηνηερλνινγία ηεο πγείαο
72.11.12 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη βηνκεραληθή βηνηερλνινγία
72.11.13 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε γεσξγηθή βηνηερλνινγία

72.11.2 Έξεπλα θαη παξαγσγή πξσηνηχπσλ αλάπηπμεο ζηε βηνηερλνινγία
72.11.20 Έξεπλα θαη παξαγσγή πξσηνηχπσλ αλάπηπμεο ζηε βηνηερλνινγία

72.19 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή
72.19.1 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο

72.19.11 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηα καζεκαηηθά
72.19.12 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο επηζηήκεο ππνινγηζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ
72.19.13 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο

72.19.13.01 Τπεξεζίεο παξαηεξήζεσλ αζηεξνζθνπείνπ
72.19.14 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε ρεκεία

72.19.14.01 Τπεξεζίεο αλάιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ
72.19.14.02 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηε ρεκεία
72.19.14.03 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηε ρεκεία ηξνθίκσλ

72.19.15 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο γεσεπηζηήκεο θαη ζηηο επηζηήκεο πεξηβάιινληνο
72.19.15.01 Τπεξεζίεο πεξηβαιινληηθήο έξεπλαο

72.19.16 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο
72.19.16.01 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηε βηνινγία

72.19.19 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζε άιιεο ζεηηθέο επηζηήκεο
72.19.19.01 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα (γεσγξαθία, παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, θιπ)
72.19.19.02 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηε κεηαιιεηνινγία
72.19.19.03 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ σθεαλνγξαθία

72.19.2 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε κεραληθή θαη ηελ ηερλνινγία, εθηφο ηεο βηνηερλνινγίαο
72.19.21 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε λαλνηερλνινγία
72.19.29 Άιιεο ππεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε κεραληθή θαη ηελ ηερλνινγία, εθηφο ηεο βηνηερλνινγίαο

72.19.29.01 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ δηαδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ (interactive multimedia)
72.19.29.02 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηε κεραλνινγία
72.19.29.03 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ λαππεγηθή θαη αεξνλαππεγηθή
72.19.29.04 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ πιεξνθνξηθή
72.19.29.05 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία κεηάιισλ
72.19.29.06 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία ηνπ ειεθηξηζκνχ
72.19.29.07 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία ησλ θαηαζθεπψλ
72.19.29.08 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία πιηθψλ
72.19.29.09 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηηο επηθνηλσλίεο

72.19.3 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ηαηξηθέο επηζηήκεο
72.19.30 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ηαηξηθέο επηζηήκεο

72.19.4 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο γεσπνληθέο επηζηήκεο
72.19.40 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο γεσπνληθέο επηζηήκεο

72.19.40.01 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ θηελνηξνθία
72.19.40.02 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηε δαζνθνκία
72.19.40.03 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ αιηεία

72.19.5 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή, εθηφο ηεο βηνηερλνινγίαο
72.19.50 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή, εθηφο ηεο βηνηερλνινγίαο

72.2 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο
72.20 Έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο

72.20.1 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο
72.20.11 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηα νηθνλνκηθά θαη ηηο επηρεηξήζεηο

72.20.11.01 Τπεξεζίεο νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

72.20.12 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε ςπρνινγία
72.20.12.01 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ ςπρνινγία

72.20.13 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηε λνκηθή επηζηήκε
72.20.19 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζε άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο

72.20.2 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο
72.20.21 Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο ινγνηερλίαο
72.20.29 Άιιεο ππεξεζίεο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο

72.20.29.01 Τπεξεζίεο έξεπλαο ζηελ θνηλσληνινγία
72.20.29.02 Τπεξεζίεο ηζηνξηθψλ εξεπλψλ
72.20.29.03 Τπεξεζίεο θνηλσληθψλ εξεπλψλ
72.20.29.04 Τπεξεζίεο θηινινγηθψλ θαη θηινζνθηθψλ εξεπλψλ

72.20.3 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο
72.20.30 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο

73 Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο
73.1 Γηαθήκηζε

73.11 Γηαθεκηζηηθά γξαθεία
73.11.1 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ δηαθεκηζηηθά γξαθεία

73.11.11 Τπεξεζίεο πιήξνπο δηαθήκηζεο
73.11.11.01 Τπεξεζίεο γξαθίζηα δηαθεκίζεσλ
73.11.11.02 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ πηλάθσλ γεληθά (παλφ) θαη επηγξαθψλ
73.11.11.03 Τπεξεζίεο θαηαρψξηζεο αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά
73.11.11.04 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ (φρη παξαγσγήο) δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ηαηληψλ
73.11.11.05 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ

73.11.12 Τπεξεζίεο ελεξγεηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη απνζηνιήο αηνκηθψλ επηζηνιψλ
73.11.13 Τπεξεζίεο δηαθεκηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ελλνηνινγηθήο αλάπηπμεο
73.11.19 Άιιεο ππεξεζίεο δηαθήκηζεο

73.11.19.01 Τπεξεζίεο αθηζνθνιιήζεσλ
73.11.19.02 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ηαξαηζψλ θαη ηνίρσλ θηηζκάησλ ή πεξηθξάμεσλ γηα αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ
73.11.19.03 Τπεξεζίεο δηαλνκήο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ (θέηγ βνιάλ θιπ)
73.11.19.04 Τπεξεζίεο δηαλνκήο δηαθεκηζηηθψλ δεηγκάησλ
73.11.19.05 Τπεξεζίεο δηαθεκηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο πισηψλ εμέδξσλ
73.11.19.06 Τπεξεζίεο πξνβνιήο αθηζψλ απφ ελαέξηα κέζα
73.11.19.07 Τπεξεζίεο πξνψζεζεο πξντφλησλ κέζα ζε θαηαζηήκαηα (κε δηαλνκή δψξσλ ή φρη)

73.12 Παξνπζίαζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο
73.12.1 Πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο

73.12.11 Πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζηα έληππα κέζα, κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο
73.12.11.01 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ρψξνπ εθεκεξίδαο γηα θαηαρψξηζε δηαθεκίζεσλ

73.12.12 Πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο
73.12.12.01 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ρξφλνπ ζηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο γηα παξνπζίαζε δηαθεκίζεσλ

73.12.13 Πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζην δηαδίθηπν κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο
73.12.14 Πψιεζε δηαθήκηζεο ζρεηηθά κε εθδειψζεηο
73.12.19 Άιιεο πσιήζεηο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο

73.12.19.01 Τπεξεζίεο δηάζεζεο ρψξνπ θαηαζηήκαηνο γηα πξνβνιή αγαζψλ
73.12.2 Μεηαπψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο

73.12.20 Μεηαπψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο

73.2 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο
73.20 Έξεπλα αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεηο

73.20.1 Τπεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο
73.20.11 Τπεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο: πνηνηηθέο έξεπλεο
73.20.12 Τπεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο: ζηαηηζηηθέο ad hoc έξεπλεο
73.20.13 Τπεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο: πεξηνδηθέο θαη ηαθηηθέο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο
73.20.14 Τπεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο εθηφο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο
73.20.19 Άιιεο ππεξεζίεο έξεπλαο αγνξάο

73.20.19.01 Τπεξεζίεο αλεχξεζεο πειαηψλ
73.20.19.02 Τπεξεζίεο εξεπλεηή επηρεηξήζεσλ
73.20.19.03 Τπεξεζίεο νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ
73.20.19.04 Τπεξεζίεο πξνκήζεηαο επί δαλείσλ αλεπξεζέλησλ δαλεηνιεπηψλ

73.20.2 Τπεξεζίεο δεκνζθνπήζεσλ
73.20.20 Τπεξεζίεο δεκνζθνπήζεσλ

74 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο
74.1 Γξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ

74.10 Γξαζηεξηφηεηεο εηδηθεπκέλνπ ζρεδίνπ
74.10.1 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ

74.10.11 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ
74.10.11.01 Τπεξεζίεο ληεθνξαηέξ

74.10.12 Τπεξεζίεο βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ
74.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ

74.10.19.01 Τπεξεζίεο αηζζεηηθνχ ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ
74.10.19.02 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ επίπισλ
74.10.19.03 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ ζπζθεπαζηψλ
74.10.19.04 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ πθαζκάησλ
74.10.19.05 Τπεξεζίεο ζρεδηαζηή θνζκεκάησλ θαη ππεξεζίεο γεκκνινγίαο
74.10.19.06 Τπεξεζίεο ζρεδηαζηή κφδαο (κνληειίζη)

74.10.2 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ
74.10.20 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ

74.2 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο
74.20 Φσηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο

74.20.1 Παξαγσγή θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ θαη θηικ, εθηφο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ, πνπ έρνπλ εθηεζεί ζην θσο
74.20.11 Παξαγσγή θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ θαη θηικ, πνπ έρνπλ εθηεζεί ζην θσο αιιά δελ έρνπλ εκθαληζηεί
74.20.12 Παξαγσγή θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ θαη θηικ, πνπ έρνπλ εθηεζεί ζην θσο θαη έρνπλ εκθαληζηεί, γηα αλαπαξαγσγή offset
74.20.19 Παξαγσγή άιισλ θσηνγξαθηθψλ πιαθψλ θαη θηικ πνπ έρνπλ εθηεζεί ζην θσο θαη έρνπλ εκθαληζηεί

74.20.2 Δμεηδηθεπκέλεο θσηνγξαθηθέο ππεξεζίεο
74.20.21 Τπεξεζίεο θσηνγξαθηθψλ πνξηξαίησλ

74.20.21.01 Τπεξεζίεο θσηνγξάθηζεο πνξηξαίησλ εληφο θαη εθηφο studio
74.20.21.02 Τπεξεζίεο θσηνγξάθηζεο πνξηξαίησλ κε εθηχπσζε αζπξφκαπξσλ ή/θαη έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ, ζε εξγαζηήξηα ηξίησλ

74.20.22 Τπεξεζίεο δηαθεκηζηηθψλ θσηνγξαθίζεσλ θαη ζρεηηθέο θσηνγξαθηθέο ππεξεζίεο
74.20.23 Τπεξεζίεο θσηνγξάθηζεο θαη βηληενζθφπεζεο εθδειψζεσλ

74.20.23.01 Τπεξεζίεο θσηνγξάθηζεο θαη βηληενζθφπεζεο εθδειψζεσλ εληφο θαη εθηφο studio
74.20.24 Τπεξεζίεο αεξνθσηνγξαθηψλ
74.20.29 Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο θσηνγξαθηθέο ππεξεζίεο

74.20.29.01 Τπεξεζίεο ηαηξηθήο θαη βηνινγηθήο θσηνγξάθηζεο
74.20.29.02 Τπεξεζίεο κηθξνθσηνγξάθηζεο
74.20.29.03 Τπεξεζίεο ππνβξχρηαο θσηνγξάθηζεο

74.20.3 Άιιεο θσηνγξαθηθέο ππεξεζίεο
74.20.31 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο θσηνγξαθηψλ

74.20.31.01 Τπεξεζίεο αληηγξαθήο θηικ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ
74.20.31.02 Τπεξεζίεο γξήγνξεο εκθάληζεο θηικ θαη εθηχπσζεο θσηνγξαθηψλ
74.20.31.03 Τπεξεζίεο εκθάληζεο θηικ θαη εθηχπσζεο θσηνγξαθηψλ

74.20.32 Τπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ξεηνπζαξίζκαηνο θσηνγξαθηψλ
74.20.39 Άιιεο θσηνγξαθηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

74.3 Γξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο
74.30 Γξαζηεξηφηεηεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο

74.30.1 Τπεξεζίεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο
74.30.11 Τπεξεζίεο κεηάθξαζεο

74.30.11.01 Τπεξεζίεο κεηάθξαζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ
74.30.12 Τπεξεζίεο δηεξκελείαο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

74.30.12.01 Τπεξεζίεο δηεξκελείαο ζηε λνεκαηηθή γιψζζα

74.9 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.
74.90 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο π.δ.θ.α.

74.90.1 Τπεξεζίεο παξνρήο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ π.δ.θ.α.
74.90.11 Πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ ινγαξηαζκψλ θαη ηηκήο λαχισλ
74.90.12 Δπηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο κεζηηείαο θαη εθηίκεζεο, εθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο ηα αθίλεηα θαη ηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο
74.90.13 Τπεξεζίεο παξνρήο πεξηβαιινληηθψλ ζπκβνπιψλ
74.90.14 Πξφβιεςε θαηξνχ θαη κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο
74.90.15 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο
74.90.19 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ ζπκβνπιψλ π.δ.θ.α.

74.90.2 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.
74.90.20 Άιιεο επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

75 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
75.0 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο

75.00 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο
75.00.1 Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο

75.00.11 Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα δψα ζπληξνθηάο
75.00.11.01 Τπεξεζίεο θηελίαηξνπ δψσλ ζπληξνθηάο, απνθιεηζηηθά κε πξνζσπηθή εξγαζία

75.00.12 Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο δσηθήο παξαγσγήο (αγξνθηεκάησλ)
75.00.19 Άιιεο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο

75.00.19.01 Τπεξεζίεο θηελίαηξνπ δψσλ άιισλ απφ ζπληξνθηάο, απνθιεηζηηθά κε πξνζσπηθή εξγαζία

ΗΓ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
77 Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο
77.1 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

77.11 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
77.11.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ

77.11.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
77.11.10.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, ρσξίο νδεγφ

77.12 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ
77.12.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θνξηεγψλ

77.12.11 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο νρεκάησλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ρσξίο νδεγφ
77.12.19 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο άιινπ ρεξζαίνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ, ρσξίο νδεγφ

77.2 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
77.21 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ

77.21.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ
77.21.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ

77.21.10.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αεξφζηαησλ, αλεκνπιάλσλ, αησξφπηεξσλ θαη πεδαιηνχρσλ αεξφπινησλ
77.21.10.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο
77.21.10.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εηδψλ θαηαζθήλσζεο
77.21.10.04 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζαιάζζησλ ζπνξ (θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, ιέκβσλ)
77.21.10.05 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ρηνλνδξνκηθψλ αζιεκάησλ (παγνπέδηισλ, κπνηψλ θιπ)
77.21.10.06 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κπηιηάξδσλ
77.21.10.07 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, βελδηλαθάησλ θιπ), ρσξίο πιήξσκα
77.21.10.08 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πνδειάησλ
77.21.10.09 Τπεξεζίεο κίζζσζεο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ (κπαζηνπληψλ γθνιθ, ξαθεηψλ θιπ)

77.22 Δλνηθίαζε βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ
77.22.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ

77.22.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο βηληενθαζεηψλ θαη δίζθσλ
77.22.10.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο βηληενθαζεηψλ θαη νπηηθψλ δίζθσλ (CDs, DVDs, blu-rays θιπ)
77.22.10.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κνπζηθψλ θαζεηψλ, δίζθσλ γξακφθσλνπ ή βηλχιηνπ

77.29 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
77.29.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο άιισλ πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ αγαζψλ

77.29.11 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζπζθεπψλ, καγλεηνζθνπίσλ (βίληεν) θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ
77.29.11.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ζηεξενθσληθψλ ζπγθξνηεκάησλ

77.29.12 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο επίπισλ θαη άιισλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
77.29.12.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επίπισλ θαη ζθεπψλ ζε επαγγεικαηίεο
77.29.12.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επίπισλ θαη ζθεπψλ ζε ηδηψηεο
77.29.12.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαζηζκάησλ γηα εθδειψζεηο

77.29.13 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ
77.29.14 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ιεπθψλ εηδψλ (ιηλψλ) νηθηαθήο ρξήζεο

77.29.14.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πεηζεηψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ (θνπξείσλ, εζηηαηνξίσλ θιπ)
77.29.15 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πθαζκάησλ, εηδψλ ηκαηηζκνχ (ξνπρηζκνχ) θαη ππνδεκάησλ

77.29.15.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο απνθξηάηηθσλ ζηνιψλ
77.29.15.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εηδψλ ηκαηηζκνχ
77.29.15.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο λπθηθψλ θαη παξφκνησλ αμεζνπάξ
77.29.15.04 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο λπθηθψλ, εηδψλ γάκνπ θαη ζπλαθψλ ακθηέζεσλ

77.29.16 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ηδηνθαηαζθεπψλ
77.29.16.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ γηα ηδηνθαηαζθεπέο

77.29.19 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο άιισλ πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α.
77.29.19.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ θαζαξηζκνχ
77.29.19.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ (παηεξίηζσλ θιπ) ή παξαταηξηθνχ εμνπιηζκνχ

77.3 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ
77.31 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ

77.31.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ
77.31.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ

77.31.10.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ επνρηαθήο ρξήζεο (ζεξηδναισληζηηθψλ, βακβαθνζπιιεθηηθψλ θιπ), ρσξίο ρεηξηζηή
77.31.10.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κεραληθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γεληθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ρσξίο ρεηξηζηή

77.32 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ
77.32.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ, θαη κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ

77.32.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ, θαη κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ
77.32.10.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αεξνζπκπηεζηψλ γηα ηερληθά έξγα
77.32.10.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο γεξαλνχ, ρσξίο ρεηξηζηή
77.32.10.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ γεσηξήζεσλ

77.33 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ)
77.33.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ)

77.33.11 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (εθηφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ)
77.33.11.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο γξαθνκεραλψλ
77.33.11.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επίπισλ γξαθείνπ
77.33.11.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ

77.33.12 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
77.34 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ πισηψλ κεηαθνξψλ

77.34.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πδάηηλνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ
77.34.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πδάηηλνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ

77.34.10.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ιέκβσλ, ρσξίο πιήξσκα
77.34.10.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο, ρσξίο πιήξσκα

77.35 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε εμνπιηζκνχ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ
77.35.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ελαέξηνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ

77.35.10 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ελαέξηνπ κεηαθνξηθνχ εμνπιηζκνχ
77.35.10.01 Τπεξεζίεο λαχισζεο αεξνζθαθψλ θαη ειηθφπηεξσλ, ρσξίο πιήξσκα

77.39 Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε άιισλ κεραλεκάησλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α.
77.39.1 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο άιισλ κεραλψλ, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α.

77.39.11 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ
77.39.12 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εκπνξεπκαηνθηβψηησλ
77.39.13 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κνηνζηθιεηψλ θαη ηξνρφζπηησλ

77.39.13.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κνηνπνδήιαησλ
77.39.13.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κνηνζηθιεηψλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

77.39.14 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ
77.39.19 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ ρσξίο ρεηξηζηή θαη πιηθψλ αγαζψλ π.δ.θ.α.

77.39.19.01 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αξδεπηηθψλ, απνμεξαληηθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ
77.39.19.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο βπζνθφξσλ, ρσξίο ρεηξηζηή
77.39.19.03 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ εθζέζεσλ
77.39.19.04 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κεραλεκάησλ απηφκαησλ πσιεηψλ
77.39.19.05 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κεραλεκάησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θέξκαηα
77.39.19.06 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πισηψλ γεξαλψλ ρσξίο ρεηξηζηή
77.39.19.07 Τπεξεζίεο κίζζσζεο ρξεκαηνζπξίδσλ, εθηφο ηξαπεδψλ
77.39.19.08 Τπεξεζίεο παξαρψξεζεο ρξήζεο κεραλεκάησλ ή παηρληδηψλ ζε ινχλα παξθ θαη ζρεηηθά θαηαζηήκαηα
77.39.19.09 Τπεξεζίεο ρξεζηδαλεηζκνχ κεραλεκάησλ

77.4 Δθκίζζσζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα έξγα κε δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ
77.40 Δθκίζζσζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξεκθεξψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα έξγα κε δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ

77.40.1

Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξφκνησλ πξντφλησλ, εθηφο έξγσλ κε δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (βηβιία, 
ινγηζκηθφ, ηαηλίεο θιπ)

77.40.11 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πξντφλησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
77.40.12 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο
77.40.13 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο κεηαιιεπηηθψλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ

77.40.19 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξφκνησλ πξντφλησλ, εθηφο έξγσλ κε δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (βηβιία, ινγηζκηθφ, ηαηλίεο θιπ)

78 Γξαζηεξηφηεηεο απαζρφιεζεο
78.1 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ εχξεζεο απαζρφιεζεο

78.10 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο
78.10.1 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο απαζρφιεζεο

78.10.11 Τπεξεζίεο αλαδήηεζεο ζηειερψλ
78.10.11.01 Τπεξεζίεο εχξεζεο θαιιηηερλψλ γηα ζεάκαηα
78.10.11.02 Τπεξεζίεο εχξεζεο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ

78.10.12 Τπεξεζίεο κφληκεο ηνπνζέηεζεο πξνζσπηθνχ, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ αλαδήηεζεο ζηειερψλ

78.2 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο
78.20 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο

78.20.1 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο
78.20.11 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ
78.20.12 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή ινηπνχ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο γξαθείνπ
78.20.13 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ

78.20.14 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηεο απνζήθεπζεο, ηνπ εθνδηαζκνχ ή ηεο βηνκεραλίαο
78.20.15 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή πξνζσπηθνχ ζε μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα
78.20.16 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ
78.20.19 Τπεξεζίεο γξαθείσλ εχξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή ινηπνχ πξνζσπηθνχ

78.3 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
78.30 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

78.30.1 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
78.30.11 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ
78.30.12 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο ππνζηήξημεο γξαθείνπ
78.30.13 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ
78.30.14 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζίεο κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, εθνδηαζκνχ ή βηνκεραλίαο
78.30.15 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα
78.30.16 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηαηξηθέο εξγαζίεο
78.30.19 Άιιεο ππεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ π.δ.θ.α.

78.30.19.01 Τπεξεζίεο δηάζεζεο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ

79 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
79.1 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ

79.11 Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ
79.11.1 Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ γηα θξαηήζεηο κεηαθνξάο

79.11.11 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα αεξνπνξηθέο γξακκέο
79.11.11.01 Τπεξεζίεο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ κε πξνκήζεηα

79.11.12 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα ζηδεξνδξφκνπο
79.11.13 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα ιεσθνξεία
79.11.14 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα ελνηθίαζε νρεκάησλ
79.11.19 Άιιεο ππεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ γηα θξαηήζεηο κεηαθνξάο

79.11.19.01 Τπεξεζίεο πψιεζεο αηκνπιντθψλ εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ κε πξνκήζεηα
79.11.19.02 Τπεξεζίεο πψιεζεο αηκνπιντθψλ εηζηηεξίσλ εμσηεξηθνχ κε πξνκήζεηα, απφ πξαθηνξείν ηαμηδίσλ
79.11.19.03 Τπεξεζίεο πψιεζεο ηνπξηζηηθψλ εηζηηεξίσλ γεληθά, κε πξνκήζεηα

79.11.2 Τπεξεζίεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ γηα θξαηήζεηο θαηαιχκαηνο, θξνπαδηέξσλ θαη νξγαλσκέλα ηαμίδηα (ηαμηδησηηθά παθέηα)
79.11.21 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα θαηάιπκα
79.11.22 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα θξνπαδηέξεο
79.11.23 Τπεξεζίεο θξάηεζεο γηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα (ηαμηδησηηθά παθέηα)

79.11.23.01 Τπεξεζίεο κεζηηείαο γηα νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο κε παξνρή θαηαιχκαηνο
79.12 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ

79.12.1 Τπεξεζίεο γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ
79.12.11 Τπεξεζίεο γξαθείσλ δηνξγάλσζεο νξγαλσκέλσλ πεξηεγήζεσλ (ηαμηδησηηθψλ παθέησλ)

79.12.11.01 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ (πξαθηνξείν ηαμηδίσλ) γηα νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ
79.12.12 Τπεξεζίεο δηαρεηξηζηψλ πεξηεγήζεσλ

79.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
79.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

79.90.1 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ
79.90.11 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο
79.90.12 Τπεξεζίεο ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ

79.90.2 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθψλ μελαγψλ
79.90.20 Τπεξεζίεο ηνπξηζηηθψλ μελαγψλ

79.90.3 Άιιεο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ π.δ.θ.α.
79.90.31 Τπεξεζίεο αληαιιαγψλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο
79.90.32 Τπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα ζπλεδξηαθά θέληξα θαη εθζεζηαθνχο ρψξνπο
79.90.39 Τπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα εηζηηήξηα εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο θαη άιιεο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ π.δ.θ.α.

80 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο
80.1 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηδησηηθήο πξνζηαζίαο

80.10 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ηδησηηθήο πξνζηαζίαο
80.10.1 Τπεξεζίεο παξνρήο ηδησηηθήο πξνζηαζίαο

80.10.11 Τπεξεζίεο ζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ
80.10.11.01 Τπεξεζίεο ρξεκαηαπνζηνιψλ

80.10.12 Τπεξεζίεο θχιαμεο
80.10.12.01 Τπεξεζίεο ζσκαηνθπιάθσλ

80.10.19 Άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο πξνζηαζίαο

80.2 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο
80.20 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο

80.20.1 Τπεξεζίεο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο
80.20.10 Τπεξεζίεο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο

80.20.10.01 Τπεξεζίεο θέληξνπ δηαβίβαζεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ
80.20.10.02 Τπεξεζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ

80.3 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο
80.30 Γξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο

80.30.1 Τπεξεζίεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ (ληεηέθηηβ)
80.30.10 Τπεξεζίεο δηεμαγσγήο εξεπλψλ (ληεηέθηηβ)

80.30.10.01 Τπεξεζίεο δηεθπεξαίσζεο εκπηζηεπηηθψλ ππνζέζεσλ

81 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

81.1 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ
81.10 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδπαζκνχ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ

81.10.1 πλδπαζκέλεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο (θαζαξηζκνχ, θχιαμεο, ππνδνρήο θιπ)
81.10.10 πλδπαζκέλεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο (θαζαξηζκνχ, θχιαμεο, ππνδνρήο θιπ)

81.2 Γξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ
81.21 Γεληθφο θαζαξηζκφο θηηξίσλ

81.21.1 Τπεξεζίεο γεληθνχ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ
81.21.10 Τπεξεζίεο γεληθνχ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ

81.21.10.01 Τπεξεζίεο εξγνιάβνπ θαζαξηφηεηαο
81.21.10.02 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ
81.21.10.03 Τπεξεζίεο θαζαξηζηή νηθηψλ θαη άιισλ ρψξσλ
81.21.10.04 Τπεξεζίεο θαη' νίθνλ ζηηιβψκαηνο επίπισλ

81.22 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ θαη βηνκεραληθνχ θαζαξηζκνχ
81.22.1 Τπεξεζίεο βηνκεραληθνχ θαζαξηζκνχ

81.22.11 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ παξάζπξσλ
81.22.12 Τπεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ θαζαξηζκνχ

81.22.12.01 Τπεξεζίεο απνζηείξσζεο αληηθεηκέλσλ ή εγθαηαζηάζεσλ (ρεηξνπξγείσλ θιπ)
81.22.12.02 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ δεμακελψλ (εξγνζηάζησλ, πινίσλ θιπ)
81.22.12.03 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ (λνζνθνκείσλ θιπ)

81.22.13 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θιηβάλσλ θαη θαπλνδφρσλ
81.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ

81.29.1 Άιιεο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ
81.29.11 Τπεξεζίεο απνιχκαλζεο θαη εμνιφζξεπζεο (κπνθηνλίαο θιπ)

81.29.11.01 Τπεξεζίεο απνιχκαλζεο απνζεθψλ θαη άιισλ ρψξσλ
81.29.11.02 Τπεξεζίεο απνιχκαλζεο νηθηψλ

81.29.12 Τπεξεζίεο ζάξσζεο θαη απνκάθξπλζεο ρηνληνχ θαη πάγνπ
81.29.13 Άιιεο ππεξεζίεο πγηεηλήο
81.29.19 Άιιεο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ π.δ.θ.α.

81.29.19.01 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
81.29.19.02 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ πινίσλ
81.29.19.03 Τπεξεζίεο νδνθαζαξηζκνχ

81.3 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηνπίνπ
81.30 Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηνπίνπ

81.30.1 Τπεξεζίεο θπζηθνχ ηνπίνπ
81.30.10 Τπεξεζίεο θπζηθνχ ηνπίνπ

81.30.10.01 Τπεξεζίεο δηακφξθσζεο θαη πεξηπνίεζεο θήπσλ (ππεξεζίεο θεπνπξνχ)

82

Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο

82.1 Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ
82.11 πλδπαζκέλεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ

82.11.1 πλδπαζκέλεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γξαθείνπ
82.11.10 πλδπαζκέλεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γξαθείνπ

82.19 Αλαπαξαγσγή θσηνηππηψλ, πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη άιιεο εηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο
82.19.1 Παξαγσγή θσηναληηγξάθσλ, πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο γξαθείνπ

82.19.11 Τπεξεζίεο αλαπαξαγσγήο εγγξάθσλ
82.19.11.01 Τπεξεζίεο παξαγσγήο θσηνηππηψλ θαη θσηναληηγξάθσλ
82.19.11.02 Τπεξεζίεο πνιπγξαθήζεσλ θαη θσηναληηγξάθσλ

82.19.12 Τπεξεζίεο ζχληαμεο θαηαιφγσλ δηεπζχλζεσλ θαη ππεξεζίεο δηεθπεξαίσζεο ηαρπδξνκείνπ
82.19.13 Πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο γξαθείνπ

82.19.13.01 Τπεξεζίεο δαθηπινγξαθήζεσλ
82.19.13.02 Τπεξεζίεο δηφξζσζεο ηππνγξαθηθψλ δνθηκίσλ
82.19.13.03 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο εγγξάθσλ
82.19.13.04 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γξαθείνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, απφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε έξγνπ

82.2 Γξαζηεξηφηεηεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ
82.20 Γξαζηεξηφηεηεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ

82.20.1 Τπεξεζίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ
82.20.10 Τπεξεζίεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ

82.3 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
82.30 Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ

82.30.1 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
82.30.11 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ

82.30.11.01 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ
82.30.11.02 Τπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ

82.30.12 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ
82.30.12.01 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο εθζεζηαθψλ ρψξσλ
82.30.12.02 Τπεξεζίεο παξνρήο θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ εθζέζεσλ

82.9 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α.
82.91 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ είζπξαμεο θαη γξαθείσλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ

82.91.1 Τπεξεζίεο γξαθείσλ είζπξαμεο ρξεψλ θαη γξαθείσλ πίζησζεο
82.91.11 Τπεξεζίεο εθηίκεζεο θαη αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα αηφκσλ ή επηρεηξήζεσλ

82.91.11.01 Τπεξεζίεο εθηίκεζεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κειινληηθψλ πειαηψλ
82.91.12 Τπεξεζίεο γξαθείσλ είζπξαμεο ρξεψλ

82.91.12.01 Τπεξεζίεο εηζπξάμεσλ (ακνηβψλ, εηζθνξψλ, δφζεσλ, ζπλδξνκψλ θιπ)
82.91.12.02 Τπεξεζίεο είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ
82.91.12.03 Τπεξεζίεο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσλίαο, internet, χδξεπζεο θιπ
82.91.12.04 Τπεξεζίεο ελνηθηαζηή δεκφζησλ, δεκνηηθψλ, ιηκεληθψλ θιπ θφξσλ

82.92 Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο
82.92.1 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο

82.92.10 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο
82.92.10.01 Τπεξεζίεο εκθηάισζεο νηλνπλεχκαηνο
82.92.10.02 Τπεξεζίεο θξπζηαιινπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο δάραξεο
82.92.10.03 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
82.92.10.04 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο ειαίσλ
82.92.10.05 Τπεξεζίεο ζπζθεπαζίαο θαη απνζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ

82.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α.
82.99.1 Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α.

82.99.11 Τπεξεζίεο ερνγξάθεζεο ππαγφξεπζεο θαη ζηελνηππίαο
82.99.12 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο κέζσ ηειεθψλνπ
82.99.19 Άιιεο πνηθίιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο π.δ.θ.α.

82.99.19.01 Τπεξεζίεο δηάζεζεο παξθνθαξηψλ, ηειεθαξηψλ, θαξηψλ internet, θηλεηήο ηειεθσλίαο, ιηαληθά
82.99.19.02 Τπεξεζίεο δηάζεζεο παξθνθαξηψλ, ηειεθαξηψλ, θαξηψλ internet, θηλεηήο ηειεθσλίαο, ρνλδξηθά
82.99.19.03 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ εζφδσλ ηνπο (εθηφο απφ ηαηλίεο)
82.99.19.04 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηε βηνκεραληθή ηδηνθηεζία
82.99.19.05 Τπεξεζίεο έθδνζεο θνππνληψλ, πνπ δίλνπλ δηθαίσκα ζε κεησκέλε ηηκή θαη θνππνληψλ δψξσλ
82.99.19.06 Τπεξεζίεο επίδεημεο ρξήζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
82.99.19.07 Τπεξεζίεο δχγηζεο (γεθπξνπιάζηηγγαο θιπ)

82.99.19.08

Τπεξεζίεο κεηαβίβαζεο ή παξαρψξεζεο ρξήζεο άπισλ αγαζψλ (δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη 
παξφκνησλ δηθαησκάησλ)

82.99.19.09 Τπεξεζίεο παξαρψξεζεο ηερληθψλ κεζφδσλ
82.99.19.10 Τπεξεζίεο πιεηζηεξηαζκψλ, πνπ δελ ζπλδένληαη κε λνκηθέο δηαδηθαζίεο
82.99.19.11 Τπεξεζίεο πξνψζεζεο βηβιίσλ
82.99.19.12 Τπεξεζίεο ζπλνδνχ εθδξνκψλ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ
82.99.19.13 Τπεξεζίεο θσηνκνληέινπ

ΗΔ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΜΤΝΑ· ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ
84 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

84.1 Κξαηηθή δηνίθεζε, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή
84.11 Γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο

84.11.1 Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο
84.11.11 Δθηειεζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο ππεξεζίεο

84.11.11.01 Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
84.11.11.02 Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)
84.11.11.03 Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε

84.11.12 Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ππεξεζίεο
84.11.13 Γεληθέο ππεξεζίεο νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο
84.11.14 Κπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηε βαζηθή έξεπλα
84.11.19 Άιιεο γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο

84.11.2 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηελ θπβέξλεζε
84.11.21 Γεληθέο ππεξεζίεο πξνζσπηθνχ γηα ην δεκφζην
84.11.29 Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηελ θπβέξλεζε

84.12

Ρχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξνρή πεξίζαιςεο πγείαο, εθπαίδεπζεο, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ηελ 
θνηλσληθή αζθάιηζε

84.12.1 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, εθηφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
84.12.11 Γηνηθεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο
84.12.12 Γηνηθεηηθέο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο
84.12.13 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζηέγαζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ
84.12.14 Γηνηθεηηθέο ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ππεξεζίεο

84.13 Ρχζκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ
84.13.1 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ

84.13.11 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία, ηελ αιηεία θαη ηε ζήξα
84.13.12 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαχζηκα θαη ηελ ελέξγεηα
84.13.13 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νξπρεία θαη ηνλ νξπθηφ πινχην, θαζψο θαη κε ηηο κεηαπνηεηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
84.13.14 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο επηθνηλσλίεο
84.13.15 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαλεκεηηθφ εκπφξην θαη ηελ ηξνθνδνζία κε ηξφθηκα, κε ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα
84.13.16 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπξηζηηθά ζέκαηα
84.13.17 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνιιαπιψλ ζηφρσλ
84.13.18 Γεληθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθέο, εκπνξηθέο θαη εξγαηηθέο ππνζέζεηο

84.2 Παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
84.21 Δμσηεξηθέο ππνζέζεηο

84.21.1 Τπεξεζίεο εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ
84.21.11 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθέο ππνζέζεηο, δηπισκαηηθέο θαη πξνμεληθέο ππεξεζίεο ζην εμσηεξηθφ
84.21.12 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο
84.21.13 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εμσηεξηθήο ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο

84.22 Γξαζηεξηφηεηεο άκπλαο
84.22.1 Τπεξεζίεο άκπλαο

84.22.11 Τπεξεζίεο ζηξαηησηηθήο άκπλαο
84.22.12 Τπεξεζίεο πνιηηηθήο άκπλαο

84.23 Γηθαηνζχλε θαη δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
84.23.1 Τπεξεζίεο δηθαηνζχλεο

84.23.11 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαζηήξηα
84.23.12 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξάηεζε ή ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε εγθιεκαηηψλ

84.24 Γξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο
84.24.1 Τπεξεζίεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο

84.24.11 Αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο
84.24.19 Άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο

84.25 Γξαζηεξηφηεηεο ππξνζβεζηηθήο
84.25.1 Ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο

84.25.11 Τπεξεζίεο θαηάζβεζεο θαη πξφιεςεο ππξθαγηψλ (ππξνπξνζηαζίαο)
84.25.19 Άιιεο ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο

84.25.19.01 Τπεξεζίεο δηάζσζεο αηφκσλ (ζηε ζάιαζζα, ζηα βνπλά, ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο)
84.25.19.02 Τπεξεζίεο ππξνηερλνπξγνχ

84.3 Γξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
84.30 Γξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

84.30.1 Τπεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
84.30.11 Τπεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αθνξνχλ ηα επηδφκαηα αζζέλεηαο, κεηξφηεηαο ή πξνζσξηλήο αλαπεξίαο

84.30.12

Τπεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ· επηδφκαηα γήξαηνο, αλαπεξίαο ή επηδψληνο ζπδχγνπ, εθηφο φζσλ 
πξννξίδνληαη γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο

84.30.13 Τπεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αθνξνχλ ηα επηδφκαηα αλεξγίαο
84.30.14 Τπεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη επηδφκαηα ηέθλσλ

ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
85 Δθπαίδεπζε
85.1 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε

85.10 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε
85.10.1 Τπεξεζίεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο

85.10.10 Τπεξεζίεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο

85.2 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
85.20 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε

85.20.1 Τπεξεζίεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.20.11 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.20.12 Άιιεο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

85.3 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
85.31 Γεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

85.31.1 Τπεξεζίεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.31.11 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο θαηψηεξεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.31.12 Άιιεο ππεξεζίεο θαηψηεξεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.31.13 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο αλψηεξεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.31.14 Άιιεο ππεξεζίεο αλψηεξεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

85.32 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
85.32.1 Τπεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

85.32.11 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.32.12 Άιιεο ππεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.32.13 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.32.14 Άιιεο ππεξεζίεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

85.4 Αλψηεξε εθπαίδεπζε
85.41 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε

85.41.1 Τπεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.41.11 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο
85.41.12 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο
85.41.13 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
85.41.14 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαδεπηεξνβάζκηαο κε ηξηηνβάζκηαο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο

85.42 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
85.42.1 Τπεξεζίεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

85.42.11 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο πξψηεο βαζκίδαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.42.12 Άιιεο ππεξεζίεο πξψηεο βαζκίδαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

85.42.12.01 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη απφ Αλψηεξεο ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
85.42.13 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο δεχηεξεο βαζκίδαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.42.14 Άιιεο ππεξεζίεο δεχηεξεο βαζκίδαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.42.15 Δπηγξακκηθέο (on line) ππεξεζίεο ηξίηεο βαζκίδαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
85.42.16 Άιιεο ππεξεζίεο ηξίηεο βαζκίδαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

85.5 Άιιε εθπαίδεπζε
85.51 Αζιεηηθή θαη ςπραγσγηθή εθπαίδεπζε

85.51.1 Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

85.51.10 Τπεξεζίεο αζιεηηθήο θαη ςπραγσγηθήο εθπαίδεπζεο
85.51.10.01 Τπεξεζίεο αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο (εθπαηδεπηηθέο)
85.51.10.02 Τπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ
85.51.10.03 Τπεξεζίεο εθκάζεζεο θαηαδχζεσλ
85.51.10.04 Τπεξεζίεο θαζεγεηή αζιεκάησλ
85.51.10.05 Τπεξεζίεο θπλνηξνθείσλ
85.51.10.06 Τπεξεζίεο πξνπνλεηή αζιεηψλ
85.51.10.07 Τπεξεζίεο ζρνιήο αζιεκάησλ
85.51.10.08 Τπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο
85.51.10.09 Τπεξεζίεο ζρνιψλ πάιεο, ππγκαρίαο θαη παξφκνησλ αζιεκάησλ (θαξάηε, ηδνχλην, ηάε θβνλ λην, άιισλ πνιεκηθψλ ηερλψλ θαη απηνάκπλαο)

85.52 Πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε
85.52.1 Τπεξεζίεο πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο

85.52.11 Τπεξεζίεο ζρνιψλ ρνξνχ θαη δηδαζθάισλ ρνξνχ
85.52.11.01 Τπεξεζίεο ζρνιψλ ρνξνχ
85.52.11.02 Τπεξεζίεο θαζεγεηή ρνξνχ

85.52.12 Τπεξεζίεο κνπζηθψλ ζρνιψλ θαη δηδαζθάισλ κνπζηθήο
85.52.12.01 Τπεξεζίεο θαζεγεηή κνπζηθήο
85.52.12.02 Τπεξεζίεο σδείνπ

85.52.13 Τπεξεζίεο ζρνιψλ θαιψλ ηερλψλ θαη δηδαζθάισλ ηερλψλ
85.52.13.01 Τπεξεζίεο θαζεγεηή δσγξαθηθήο

85.52.19 Άιιεο ππεξεζίεο πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο
85.52.19.01 Τπεξεζίεο ζρνιψλ ππνθξηηηθήο

85.53 Γξαζηεξηφηεηεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ
85.53.1 Τπεξεζίεο ζρνιψλ νδεγψλ, ζρνιψλ πηιφησλ αεξνζθαθψλ θαη ζρνιψλ ηζηηνπινΐαο (εξαζηηερληθψλ)

85.53.11 Τπεξεζίεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ απηνθηλήησλ
85.53.11.01 Τπεξεζίεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ

85.53.12 Τπεξεζίεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ νδεγψλ (πηιφησλ) αεξνζθαθψλ θαη ζρνιψλ εξαζηηερληθήο ηζηηνπινΐαο
85.53.12.01 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηελ νδήγεζε ηαρχπινσλ ζθαθψλ
85.53.12.02 Τπεξεζίεο ζρνιψλ εξαζηηερλψλ πηιφησλ αεξνζθαθψλ

85.59 Άιιε εθπαίδεπζε π.δ.θ.α.
85.59.1 Άιιεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α.

85.59.11 Τπεξεζίεο ζρνιψλ γισζζψλ
85.59.11.01 Τπεξεζίεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο κέζσ ππνινγηζηή
85.59.11.02 Τπεξεζίεο θξνληηζηεξίνπ μέλσλ γισζζψλ

85.59.12 Τπεξεζίεο ζρνιψλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο (IT)
85.59.13 Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α.

85.59.13.01 Τπεξεζίεο δηεμαγσγήο ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ
85.59.13.02 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο αζθαιεηνκεζηηψλ
85.59.13.03 Τπεξεζίεο εξγαζηεξίνπ ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, εθηφο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο
85.59.13.04 Τπεξεζίεο θέληξνπ ή ηλζηηηνχηνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
85.59.13.05 Τπεξεζίεο ζρνιψλ επαγγεικαηηψλ ρεηξηζηψλ θαη πιεξψκαηνο ζθαθψλ
85.59.13.06 Τπεξεζίεο ζρνιψλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ απηνθηλήησλ
85.59.13.07 Τπεξεζίεο ζρνιψλ επαγγεικαηηψλ πηιφησλ αεξνζθαθψλ

85.59.19 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο π.δ.θ.α.
85.59.19.01 Τπεξεζίεο δαζθάινπ
85.59.19.02 Τπεξεζίεο δηδαζθαιίαο (εηζεγήζεσλ) ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα
85.59.19.03 Τπεξεζίεο εηδηθνχ παηδαγσγνχ
85.59.19.04 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο κε αιιεινγξαθία
85.59.19.05 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο κέζσ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ
85.59.19.06 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο κέζσ ππνινγηζηή
85.59.19.07 Τπεξεζίεο θαζεγεηή
85.59.19.08 Τπεξεζίεο θαηάξηηζεο κέζσ ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ
85.59.19.09 Τπεξεζίεο ιατθήο επηκφξθσζεο
85.59.19.10 Τπεξεζίεο παξάδνζεο ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ
85.59.19.11 Τπεξεζίεο θξνληηζηεξίνπ γεληθά (ζεηηθψλ ή ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ)

85.6 Δθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
85.60 Δθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

85.60.1 Τπεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηελ εθπαίδεπζε
85.60.10 Τπεξεζίεο ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηελ εθπαίδεπζε

85.60.10.01 Τπεξεζίεο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ
85.60.10.02 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
85.60.10.03 Τπεξεζίεο ζρνιηθνχ γξακκαηέα ή ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ

ΗΕ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ
86 Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο
86.1 Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο

86.10 Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
86.10.1 Ννζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο

86.10.11 Ννζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο ρεηξνπξγείνπ
86.10.11.01 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αγγεηνρεηξνπξγηθήο
86.10.11.02 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο λεπξνρεηξνπξγηθήο
86.10.11.03 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παηδηαηξηθήο
86.10.11.04 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο
86.10.11.05 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο
86.10.11.06 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο ζψξαθα
86.10.11.07 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο παίδσλ

86.10.12 Γπλαηθνινγηθέο θαη καηεπηηθέο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο
86.10.12.01 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο καηεπηηθήο - γπλαηθνινγίαο

86.10.13 Ννζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο
86.10.13.01 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο

86.10.14 Ννζνθνκεηαθέο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο
86.10.14.01 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παηδνςπρηαηξηθήο
86.10.14.02 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ςπρηαηξηθήο

86.10.15 Άιιεο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηαηξνχο
86.10.15.01 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αηκαηνινγίαο
86.10.15.02 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αθηηλνδηαγλσζηηθήο
86.10.15.03 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αθηηλνζεξαπεπηηθήο - νγθνινγίαο
86.10.15.04 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αιιεξγηνινγίαο
86.10.15.05 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αλαηζζεζηνινγίαο
86.10.15.06 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο γαζηξεληεξνινγίαο
86.10.15.07 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο γεληθήο ηαηξηθήο
86.10.15.08 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο δεξκαηνινγίαο - αθξνδηζηνινγίαο
86.10.15.09 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ελδνθξηλνινγίαο
86.10.15.10 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ηαηξηθήο βηνπαζνινγίαο (κηθξνβηνινγίαο)
86.10.15.11 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θαξδηνινγίαο
86.10.15.12 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θπηηαξνινγίαο
86.10.15.13 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο λεπξνινγίαο
86.10.15.14 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο λεθξνινγίαο
86.10.15.15 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο νξζνπεδηθήο
86.10.15.16 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο νπξνινγίαο
86.10.15.17 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο νθζαικνινγίαο
86.10.15.18 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παζνινγίαο
86.10.15.19 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παζνινγηθήο αλαηνκηθήο
86.10.15.20 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παζνινγηθήο νγθνινγίαο
86.10.15.21 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο πλεπκνλνινγίαο - θπκαηηνινγίαο
86.10.15.22 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ππξεληθήο ηαηξηθήο
86.10.15.23 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ξεπκαηνινγίαο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

86.10.15.24 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο σηνξηλνιαξπγγνινγίαο
86.10.19 Άιιεο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο

86.10.19.01 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο
86.10.19.02 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ηαηξνδηθαζηηθήο
86.10.19.03 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θνηλσληθήο ηαηξηθήο (δεκφζηαο πγείαο)
86.10.19.04 Δλδνλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο θιηληθνχ βηνρεκηθνχ

86.2 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο ηαηξηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ
86.21 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο γεληθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ

86.21.1 Τπεξεζίεο γεληθήο ηαηξηθήο
86.21.10 Τπεξεζίεο γεληθήο ηαηξηθήο

86.21.10.01 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο γεληθήο ηαηξηθήο
86.21.10.02 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο
86.21.10.03 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παζνινγίαο
86.21.10.04 Τπεξεζίεο ηαηξψλ γεληθά, απνθιεηζηηθά κε πξνζσπηθή εξγαζία
86.21.10.05 Τπεξεζίεο ηαηξψλ γεληθά, κε βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ

86.22 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ
86.22.1 Τπεξεζίεο εηδηθήο ηαηξηθήο

86.22.11 Τπεξεζίεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηαηξηθψλ εηθφλσλ
86.22.19 Άιιεο ππεξεζίεο εηδηθήο ηαηξηθήο

86.22.19.01 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αγγεηνρεηξνπξγηθήο
86.22.19.02 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αηκαηνινγίαο
86.22.19.03 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αθηηλνδηαγλσζηηθήο
86.22.19.04 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αθηηλνζεξαπεπηηθήο - νγθνινγίαο
86.22.19.05 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αιιεξγηνινγίαο
86.22.19.06 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο αλαηζζεζηνινγίαο
86.22.19.07 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο γαζηξεληεξνινγίαο
86.22.19.08 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο δεξκαηνινγίαο - αθξνδηζηνινγίαο
86.22.19.09 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ελδνθξηλνινγίαο
86.22.19.10 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ηαηξηθήο βηνπαζνινγίαο (κηθξνβηνινγίαο)
86.22.19.11 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ηαηξνδηθαζηηθήο
86.22.19.12 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θαξδηνινγίαο
86.22.19.13 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θνηλσληθήο ηαηξηθήο (δεκφζηαο πγείαο)
86.22.19.14 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θπηηαξνινγίαο
86.22.19.15 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο καηεπηηθήο - γπλαηθνινγίαο
86.22.19.16 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο λεπξνινγίαο
86.22.19.17 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο λεπξνρεηξνπξγηθήο
86.22.19.18 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο λεθξνινγίαο
86.22.19.19 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο νξζνπεδηθήο
86.22.19.20 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο νπξνινγίαο
86.22.19.21 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο νθζαικνινγίαο
86.22.19.22 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παζνινγηθήο αλαηνκηθήο
86.22.19.23 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παζνινγηθήο νγθνινγίαο
86.22.19.24 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παηδηαηξηθήο
86.22.19.25 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο παηδνςπρηαηξηθήο
86.22.19.26 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο
86.22.19.27 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο πλεπκνλνινγίαο - θπκαηηνινγίαο
86.22.19.28 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ππξεληθήο ηαηξηθήο
86.22.19.29 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ξεπκαηνινγίαο
86.22.19.30 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο
86.22.19.31 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο
86.22.19.32 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο ζψξαθα
86.22.19.33 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο παίδσλ
86.22.19.34 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο ςπρηαηξηθήο
86.22.19.35 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο εηδηθφηεηαο σηνξηλνιαξπγγνινγίαο

86.23 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ
86.23.1 Οδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο

86.23.11 Οξζνδνληηθέο ππεξεζίεο
86.23.19 Άιιεο νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο

86.23.19.01 Τπεξεζίεο νδνληηάηξσλ, απνθιεηζηηθά κε πξνζσπηθή εξγαζία
86.23.19.02 Τπεξεζίεο νδνληηάηξσλ, κε βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ
86.23.19.03 Τπεξεζίεο νξγαλσκέλεο κνλάδαο νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ
86.23.19.04 Τπεξεζίεο ζηνκαηηθψλ θαη γλαζνπξνζσπηθψλ ρεηξνπξγψλ

86.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο
86.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο

86.90.1 Άιιεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε πγεία
86.90.11 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ εγθπκνζχλε
86.90.12 Τπεξεζίεο λνζνθφκνπ

86.90.12.01 Τπεξεζίεο απνθιεηζηηθψλ λνζνθφκσλ
86.90.12.02 Τπεξεζίεο βνεζνχ ηαηξηθψλ θαη βηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ
86.90.12.03 Τπεξεζίεο επηζθεπηψλ λνζνθφκσλ
86.90.12.04 Τπεξεζίεο λνζειεπηή

86.90.13 Τπεξεζίεο θπζηνζεξαπείαο
86.90.13.01 Τπεξεζίεο θηλεζηνζεξαπείαο
86.90.13.02 Τπεξεζίεο καιάθηε (καζέξ)
86.90.13.03 Τπεξεζίεο θπζηνζεξαπεπηή
86.90.13.04 Τπεξεζίεο ρεηξνπξάθηε

86.90.14 Τπεξεζίεο αζζελνθφξσλ
86.90.15 Τπεξεζίεο ηαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ

86.90.15.01 Τπεξεζίεο αθηηλνθπζηθνχ
86.90.15.02 Τπεξεζίεο δηαγλσζηηθνχ ηαηξηθνχ θέληξνπ
86.90.15.03 Τπεξεζίεο εμεηάζεσλ ειέγρνπ αλζξψπηλεο γνληκφηεηαο
86.90.15.04 Τπεξεζίεο εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ αληη-ληφπηλγθ αζιεηψλ
86.90.15.05 Τπεξεζίεο θιηληθνχ βηνρεκηθνχ
86.90.15.06 Τπεξεζίεο θπηηαξνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ
86.90.15.07 Τπεξεζίεο ρεηξηζηή ηαηξνδηαγλσζηηθψλ κεραλεκάησλ

86.90.16 Τπεξεζίεο ηξαπεδψλ αίκαηνο, ζπέξκαηνο θαη νξγάλσλ κεηακφζρεπζεο
86.90.17 Τπεξεζίεο δηαγλσζηηθψλ εηθφλσλ ρσξίο εξκελεία
86.90.18 Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο

86.90.18.01 Τπεξεζίεο παηδνςπρνιφγνπ
86.90.18.02 Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ ςπρηθήο πγείαο
86.90.18.03 Τπεξεζίεο ςπρνζεξαπεπηή
86.90.18.04 Τπεξεζίεο ςπρνιφγνπ

86.90.19 Άιιεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε πγεία π.δ.θ.α.
86.90.19.01 Τπεξεζίεο βεινληζκνχ
86.90.19.02 Τπεξεζίεο βνηαλνζεξαπείαο θαη αξσκαηνζεξαπείαο
86.90.19.03 Τπεξεζίεο ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ
86.90.19.04 Τπεξεζίεο εξγαζηνζεξαπείαο
86.90.19.05 Τπεξεζίεο εξγνζεξαπείαο
86.90.19.06 Τπεξεζίεο ζεξαπεπηή θάισλ
86.90.19.07 Τπεξεζίεο ζεξαπεπηή λπρηψλ
86.90.19.08 Τπεξεζίεο ζεξαπεπηή λπρηψλ θαη θάισλ
86.90.19.09 Τπεξεζίεο ινγνζεξαπείαο
86.90.19.10 Τπεξεζίεο νδεγηψλ δηαηξνθήο απφ εηδηθνχο πνπ δελ είλαη γηαηξνί
86.90.19.11 Τπεξεζίεο νκνηνπαζεηηθήο
86.90.19.12 Τπεξεζίεο ξεθιεμνινγίαο

87 Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο
87.1 Γξαζηεξηφηεηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο
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87.10 Γξαζηεξηφηεηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο
87.10.1 Γξαζηεξηφηεηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο

87.10.10 Γξαζηεξηφηεηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο

87.2 Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ
87.20 Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ

87.20.1 Τπεξεζίεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ
87.20.11 Τπεξεζίεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ
87.20.12 Τπεξεζίεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ελήιηθεο πνπ πάζρνπλ απφ λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε νπζηψλ

87.3 Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία
87.30 Γξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία

87.30.1 Τπεξεζίεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη αλαπήξνπο
87.30.11 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ παξέρνληαη κέζσ νηθνηξνθείσλ ζε ειηθησκέλνπο

87.30.11.01 Τπεξεζίεο νίθσλ επγεξίαο
87.30.12 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ παξέρνληαη κέζσ νηθνηξνθείσλ ζε παηδηά θαη λένπο κε αλαπεξίεο
87.30.13 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ παξέρνληαη κέζσ νηθνηξνθείσλ ζε ελήιηθεο κε αλαπεξίεο

87.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο
87.90 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο

87.90.1 Άιιεο ππεξεζίεο θξνληίδαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο
87.90.11 Άιιεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο ζε παηδηά θαη λένπο

87.90.11.01 Τπεξεζίεο αλακνξθσηεξίσλ αλειίθσλ
87.90.12 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο
87.90.13 Άιιεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο κε παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ελήιηθεο

87.90.13.01 Κνηλσληθέο ππεξεζίεο επαλέληαμεο απνθπιαθηζκέλσλ κε παξνρή θαηαιχκαηνο
87.90.13.02 Τπεξεζίεο επαλέληαμεο γηα άηνκα εζηζκέλα ζηα λαξθσηηθά ή ζηα νηλνπλεπκαηψδε (εθηφο απφ ηαηξηθή ζεξαπεία) κε παξνρή θαηαιχκαηνο
87.90.13.03 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο αξσγήο ζε ζχκαηα ζενκεληψλ, πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο θιπ κε παξνρή θαηαιχκαηνο

88 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο
88.1 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία

88.10 Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία
88.10.1 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία

88.10.11 Τπεξεζίεο επίζθεςεο θαη παξνρήο ππνζηήξημεο ζε ειηθησκέλνπο
88.10.11.01 Τπεξεζίεο επηζθέςεσλ ζε ειηθησκέλνπο

88.10.12 Τπεξεζίεο θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ
88.10.13 Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο
88.10.14 Τπεξεζίεο επίζθεςεο θαη παξνρήο ππνζηήξημεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο
88.10.15 Τπεξεζίεο θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο ελειίθσλ κε αλαπεξίεο

88.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο
88.91 Γξαζηεξηφηεηεο βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ

88.91.1 Τπεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα παηδηά
88.91.11 Τπεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα παηδηά, εθηφο φζσλ αθνξνχλ παηδηά κε αλαπεξία
88.91.12 Τπεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο γηα παηδηά θαη λένπο κε αλαπεξία
88.91.13 Τπεξεζίεο θχιαμεο κηθξψλ παηδηψλ

88.91.13.01 Τπεξεζίεο βξεθνλεπηνθφκνπ
88.91.13.02 Τπεξεζίεο παηδηθνχ θαη βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ
88.91.13.03 Τπεξεζίεο θαη' νίθνλ θχιαμεο κηθξψλ παηδηψλ

88.99 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α.
88.99.1 Άιιεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α.

88.99.11 Τπεξεζίεο θαζνδήγεζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ π.δ.θ.α. ζρεηηθέο κε ηα παηδηά
88.99.12 Τπεξεζίεο πξφλνηαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο

88.99.12.01 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
88.99.12.02 Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο ζπζζηηίσλ ή θνππνληψλ ζίηηζεο

88.99.13 Τπεξεζίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο γηα αλέξγνπο
88.99.19 Άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο π.δ.θ.α.

88.99.19.01 Τπεξεζίεο θαζνδήγεζεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα
88.99.19.02 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο αξσγήο ζε ζχκαηα ζενκεληψλ, πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο θιπ, ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο
88.99.19.03 Τπεξεζίεο θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ
88.99.19.04 Τπεξεζίεο θνηλσληθψλ γλσξηκηψλ θαη ζπλνηθεζίσλ

ΗΖ ΣΔΥΝΔ, ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ
90 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε
90.0 Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε

90.01 Σέρλεο ηνπ ζεάκαηνο
90.01.1 Τπεξεζίεο θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο

90.01.10 Τπεξεζίεο θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο
90.01.10.01 Τπεξεζίεο δηεπζπληή νξρήζηξαο
90.01.10.02 Τπεξεζίεο εθηειεζηή κνπζηθψλ έξγσλ
90.01.10.03 Τπεξεζίεο εζνπνηνχ
90.01.10.04 Τπεξεζίεο θαιιηηέρλε θέληξσλ δηαζθέδαζεο
90.01.10.05 Τπεξεζίεο θαιιηηέρλε κίκνπ
90.01.10.06 Τπεξεζίεο θαιιηηέρλε παξνπζηαζηή
90.01.10.07 Τπεξεζίεο ηξαγνπδηζηή
90.01.10.08 Τπεξεζίεο ρνξεπηή
90.01.10.09 Τπεξεζίεο άιινπ θαιιηηέρλε ηνπ ζεάκαηνο
90.01.10.10 Τπεξεζίεο ζεαηξηθνχ ζίαζνπ
90.01.10.11 Τπεξεζίεο ζίαζνπ ηζίξθνπ
90.01.10.12 Τπεξεζίεο κνπζηθήο νξρήζηξαο
90.01.10.13 Τπεξεζίεο κνπζηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
90.01.10.14 Τπεξεζίεο ρνξσδίαο
90.01.10.15 Τπεξεζίεο κπαιέηνπ
90.01.10.16 Τπεξεζίεο άιιεο θαιιηηερληθήο νκάδαο

90.02 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηέρλεο ηνπ ζεάκαηνο
90.02.1 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαιιηηερλψλ

90.02.11 Τπεξεζίεο παξαγσγήο θαη παξνπζίαζεο θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ
90.02.11.01 Τπεξεζίεο ζεαηξηθψλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ ζεακάησλ γεληθά
90.02.11.05 Τπεξεζίεο θεηκελνγξάθνπ - ζελαξηνγξάθνπ
90.02.11.06 Τπεξεζίεο ζθελνζέηε
90.02.11.07 Τπεξεζίεο ζεαηξψλε
90.02.11.08 Τπεξεζίεο παξαγσγνχ άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ

90.02.12 Τπεξεζίεο πξνβνιήο θαη δηνξγάλσζεο θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ
90.02.12.01 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο πξνγξακκάησλ ζεακάησλ

90.02.19 Άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ησλ ηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο
90.02.19.04 Δπηθνπξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζεάκαηνο (ζθεληθψλ, θσηηζκνχ, ερεηηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ)
90.02.19.05 Τπεξεζίεο ερνιεςίαο
90.02.19.06 Τπεξεζίεο ζεαηξηθνχ ή θηλεκαηνγξαθηθνχ ελδπκαηνιφγνπ
90.02.19.07 Τπεξεζίεο ζεαηξηθνχ θσηηζηή
90.02.19.08 Τπεξεζίεο καθηγηέξ ζεάηξνπ - ζθελήο
90.02.19.09 Τπεξεζίεο ζθελνγξάθνπ
90.02.19.10 Τπεξεζίεο ερεηηθήο θάιπςεο θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ

90.03 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία
90.03.1 Καιιηηερληθή δεκηνπξγία

90.03.11 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπγγξαθείο, ζπλζέηεο, γιχπηεο θαη άιινπο θαιιηηέρλεο, εθηφο ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο
90.03.11.01 Τπεξεζίεο αγηνγξάθνπ
90.03.11.02 Τπεξεζίεο αλαζηήισζεο έξγσλ ηέρλεο
90.03.11.03 Τπεξεζίεο γιχπηε
90.03.11.04 Τπεξεζίεο ελνξρεζηξσηή
90.03.11.05 Τπεξεζίεο δσγξάθνπ
90.03.11.07 Τπεξεζίεο κνπζνπξγνχ
90.03.11.08 Τπεξεζίεο μπινγιχπηε
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90.03.11.10 Τπεξεζίεο ζθηηζνγξάθνπ
90.03.11.11 Τπεξεζίεο ζηηρνπξγνχ
90.03.11.12 Τπεξεζίεο ζπγγξαθέα
90.03.11.13 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο βηβιηαθνχ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ
90.03.11.14 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο
90.03.11.15 Τπεξεζίεο ηνηρνγξαθίαο
90.03.11.16 Τπεξεζίεο ραξάθηε
90.03.11.17 Τπεξεζίεο ρνξνγξάθνπ
90.03.11.18 Τπεξεζίεο ρνξσδνχ

90.03.12 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ έξγσλ ζπγγξαθέσλ, ζπλζεηψλ θαη άιισλ θαιιηηερλψλ, εθηφο ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο, ησλ δσγξάθσλ, ησλ γξαθηζηψλ θαη ησλ γιππηψλ
90.03.13 Παξαγσγή πξσηνηχπσλ έξγσλ δσγξάθσλ, γξαθηζηψλ θαη γιππηψλ

90.04 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
90.04.1 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο θαιιηηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ

90.04.10 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο θαιιηηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
90.04.10.08 Τπεξεζίεο ηαμηζέηεζεο θνηλνχ ζε ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνπο
90.04.10.09 Τπεξεζίεο αηζνπζψλ ζπλαπιηψλ
90.04.10.10 Τπεξεζίεο ζεαηξηθψλ αηζνπζψλ
90.04.10.11 Τπεξεζίεο ππαίζξησλ ρψξσλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ
90.04.10.12 Τπεξεζίεο ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ

91 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
91.0 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

91.01 Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ θαη αξρεηνθπιαθείσλ
91.01.1 Τπεξεζίεο βηβιηνζεθψλ θαη αξρεηνθπιαθείσλ

91.01.11 Τπεξεζίεο βηβιηνζεθψλ
91.01.12 Τπεξεζίεο αξρεηνθπιαθείσλ

91.01.12.01 Τπεξεζίεο άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα
91.01.12.02 Τπεξεζίεο αξρεηνζήθεο θσηνγξαθηψλ
91.01.12.03 Τπεξεζίεο θηεκαηνινγηθνχ γξαθείνπ
91.01.12.04 Τπεξεζίεο κνπζηθψλ αξρείσλ
91.01.12.05 Τπεξεζίεο ηαηληνζήθεο

91.02 Γξαζηεξηφηεηεο κνπζείσλ
91.02.1 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο κνπζείσλ

91.02.10 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο κνπζείσλ
91.02.2 Τπεξεζίεο παξνπζίαζεο ζπιινγψλ κνπζείσλ

91.02.20 Τπεξεζίεο παξνπζίαζεο ζπιινγψλ κνπζείσλ
91.02.20.01 Τπεξεζίεο επίδεημεο θαιιηηερληθψλ ή αξραηνινγηθψλ ζπιινγψλ

91.03 Λεηηνπξγία ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ πφισλ έιμεο επηζθεπηψλ
91.03.1 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ αμηνζέαησλ

91.03.10 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη παξφκνησλ αμηνζέαησλ
91.03.10.01 Τπεξεζίεο επίζθεςεο αξραηνινγηθψλ θαη άιισλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ
91.03.10.02 Τπεξεζίεο ζπληεξεηή αξραηνιφγνπ

91.04 Γξαζηεξηφηεηεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ θαη θπζηθψλ βηνηφπσλ
91.04.1 Τπεξεζίεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ βηνηφπσλ

91.04.11 Τπεξεζίεο βνηαληθψλ θαη δσνινγηθψλ θήπσλ
91.04.12 Τπεξεζίεο πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ βηνηφπσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο

92 Τπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα
92.0 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα

92.00 Σπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρήκαηα
92.00.1 Τπεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ

92.00.11 Τπεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηξαπεδηνχ
92.00.11.01 Τπεξεζίεο θαδίλν
92.00.11.02 Τπεξεζίεο ραξηνπαηθηηθήο ιέζρεο

92.00.12 Τπεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε κεραλήκαηα
92.00.12.01 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ
92.00.12.02 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο κεραλεκάησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ (κε θεξκαηνδέθηε)

92.00.13 Τπεξεζίεο ιαρείσλ, παηρληδηψλ κε αξηζκνχο θαη κπίγθν
92.00.13.01 Τπεξεζίεο πιαλφδηαο δηάζεζεο ιαρείσλ
92.00.13.02 Τπεξεζίεο πξαθηνξείνπ ιαρείσλ
92.00.13.03 Τπεξεζίεο πξαθηνξείνπ ΛΟΣΣΟ, ΚΗΝΟ, ΣΕΟΚΔΡ, ΞΤΣΟ, ΠΡΟΣΟ, EXTRA5, SUPER3 θαη παξφκνησλ
92.00.13.04 Τπεξεζίεο πσιεηή ιαρείσλ

92.00.14 Τπεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε απ' επζείαο (on-line) ζχλδεζε
92.00.19 Άιιεο ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ

92.00.2 Τπεξεζίεο ζηνηρεκάησλ
92.00.21 Τπεξεζίεο ζηνηρεκάησλ ζε απ' επζείαο (on-line) ζχλδεζε
92.00.29 Άιιεο ππεξεζίεο ζηνηρεκάησλ

92.00.29.01 Τπεξεζίεο πξαθηνξείνπ ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάκε ΣΟΗΥΖΜΑ” θαη ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο

93 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
93.1 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

93.11 Δθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
93.11.1 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ

93.11.10 Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
93.11.10.01 Τπεξεζίεο γεπέδσλ (4Υ4, 5Υ5 θιπ) πνδφζθαηξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο, αληηζθαίξηζεο θιπ
93.11.10.02 Τπεξεζίεο γεπέδσλ γθνιθ ή κίλη γθνιθ
93.11.10.03 Τπεξεζίεο θνιπκβεηεξίνπ (πηζίλαο)
93.11.10.04 Τπεξεζίεο πίζηαο "θαξη"
93.11.10.05 Τπεξεζίεο ρψξνπ κπφνπιηγθ

93.12 Γξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθψλ νκίισλ
93.12.1 Τπεξεζίεο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ

93.12.10 Τπεξεζίεο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ
93.12.10.01 Τπεξεζίεο νξγάλσζεο αγψλσλ ξάιη απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ

93.13 Δγθαηαζηάζεηο γπκλαζηηθήο
93.13.1 Τπεξεζίεο γπκλαζηεξίσλ

93.13.10 Τπεξεζίεο γπκλαζηεξίσλ
93.13.10.01 Τπεξεζίεο γπκλαζηεξίνπ εηδηθψλ γπκλαζηηθψλ (αεξνβηθήο, πηιάηεο, γηφγθα θιπ)
93.13.10.02 Τπεξεζίεο γπκλαζηεξίνπ ελφξγαλεο ή κε γπκλαζηηθήο
93.13.10.03 Τπεξεζίεο θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο ή γπκλαζηή

93.19 Άιιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
93.19.1 Άιιεο αζιεηηθέο ππεξεζίεο

93.19.11 Τπεξεζίεο πξνβνιήο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ςπραγσγηθψλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
93.19.12 Τπεξεζίεο αζιεηψλ

93.19.12.01 Τπεξεζίεο ακεηβφκελνπ αζιεηή
93.19.13 Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηζκνχ θαη ςπραγσγίαο

93.19.13.01 Τπεξεζίεο δηαηηεζίαο αζιεηηθψλ αγψλσλ
93.19.13.02 Τπεξεζίεο θαηακεηξεηή αζιεηηθψλ επηδφζεσλ (ρξνλνκέηξε θιπ)
93.19.13.03 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαηνηθίδησλ δψσλ ζπληξνθηάο, γηα θπλήγη θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
93.19.13.04 Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξαζηηερληθή αιηεία
93.19.13.05 Τπεξεζίεο ζηάβισλ ηππνδξνκίσλ
93.19.13.06 Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ην θπλήγη σο άζιεκα ή ςπραγσγία

93.19.19 Άιιεο ππεξεζίεο αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο

93.2 Γξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
93.21 Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ

93.21.1 Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ
93.21.10 Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ

93.21.10.01 Τπεξεζίεο γνπφηεξ παξθ (λεξνηζνπιήζξσλ θιπ)
93.21.10.02 Τπεξεζίεο ινχλα παξθ
93.21.10.03 Τπεξεζίεο παλεγπξηψλ (ηνπηθψλ ενξηψλ) θαη εθζέζεσλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

93.29 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο
93.29.1 Άιιεο ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

93.29.11 Τπεξεζίεο πάξθσλ ςπραγσγίαο θαη παξαιηψλ
93.29.11.01 Τπεξεζίεο απνδπηεξίσλ θαη βεζηηαξίσλ παξαιηψλ (πιαδ)
93.29.11.02 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ζαιάζζησλ ινπηξψλ
93.29.11.03 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηήκαηνο, γηα δηελέξγεηα εθδειψζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθψλ) 
93.29.11.04 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, θαλφ θαη παξφκνησλ εηδψλ αλαςπρήο)
93.29.11.05 Τπεξεζίεο κίζζσζεο νκπξειψλ ή/θαη θαζηζκάησλ παξαιηψλ (πιαδ)
93.29.11.06 Τπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο

93.29.19 Γηάθνξεο ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.
93.29.19.01 Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθψλ)
93.29.19.02 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο νηθήκαηνο, γηα δηελέξγεηα εθδειψζεσλ (π.ρ. γάκσλ θαη ζπλαθψλ) 
93.29.19.03 Τπεξεζίεο κνπζηθήο θάιπςεο εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο disk jockey (D.J.)
93.29.19.04 Τπεξεζίεο ληηζθνηέθ (ρσξίο πξνζθνξά πνηνχ ή θαγεηνχ)
93.29.19.05 Τπεξεζίεο παηδφηνπνπ
93.29.19.06 Τπεξεζίεο ζθαηξηζηεξίνπ θαη ζπλαθψλ ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ (πνδνζθαηξάθηα θιπ)
93.29.19.07 Τπεξεζίεο ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ

93.29.2 Άιιεο ππεξεζίεο ζεάκαηνο π.δ.θ.α.
93.29.21 Τπεξεζίεο ζεακάησλ κε ππξνηερλήκαηα θαη ζεακάησλ "ήρνο θαη θσο"

93.29.21.01 Τπεξεζίεο ζεάκαηνο ήρνο θαη θσο
93.29.21.02 Τπεξεζίεο ζεάκαηνο ζεάηξνπ ζθηψλ (θαξαγθηνδνπαίθηε)
93.29.21.03 Τπεξεζίεο ζεάκαηνο θνπθινζέαηξνπ
93.29.21.04 Τπεξεζίεο ζεάκαηνο ξνληέν

93.29.22 Τπεξεζίεο παηγληδνκεραλψλ κε θεξκαηνδέθηε
93.29.29 Τπεξεζίεο ζεάκαηνο π.δ.θ.α.

ΗΘ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
94 Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ
94.1 Γξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθψλ, εξγνδνηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ

94.11 Γξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ
94.11.1 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ επηρεηξεκαηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο

94.11.10 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ επηρεηξεκαηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο
94.12 Γξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ

94.12.1 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο
94.12.10 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο

94.2 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ
94.20 Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ

94.20.1 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εξγαηηθέο ελψζεηο
94.20.10 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εξγαηηθέο ελψζεηο

94.9 Γξαζηεξηφηεηεο άιισλ νξγαλψζεσλ
94.91 Γξαζηεξηφηεηεο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ

94.91.1 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο
94.91.10 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο

94.91.10.01 Τπεξεζίεο δηάδνζεο ηεο Βίβινπ
94.91.10.02 Τπεξεζίεο ηεξψλ κνλψλ
94.91.10.03 Τπεξεζίεο ηεξψλ λαψλ

94.92 Γξαζηεξηφηεηεο πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ
94.92.1 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ πνιηηηθέο νξγαλψζεηο

94.92.10 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ πνιηηηθέο νξγαλψζεηο
94.92.10.01 Παξνρή ππεξεζηψλ απφ πνιηηηθά θφκκαηα
94.92.10.02 Παξνρή ππεξεζηψλ απφ εθινγηθνχο ζπλδπαζκνχο λνκαξρηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο

94.99 Γξαζηεξηφηεηεο άιισλ νξγαλψζεσλ π.δ.θ.α.
94.99.1 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη [εθηφο ηεο ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ (επηρνξεγήζεσλ)] απφ άιιεο νξγαλψζεηο π.δ.θ.α.

94.99.11 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ νξγαλψζεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
94.99.12 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ πεξηβαιινληηθέο νκάδεο

94.99.12.01 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ νηθνινγηθά ζσκαηεία
94.99.13 Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο εηδηθψλ νκάδσλ
94.99.14 Άιιεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο

94.99.14.01 Τπεξεζίεο εμσξατζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ
94.99.15 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ νξγαλψζεηο λέσλ
94.99.16 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο ελψζεηο

94.99.16.01 Τπεξεζίεο πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ
94.99.16.02 Τπεξεζίεο ςπραγσγηθψλ κε αζιεηηθψλ ιεζρψλ

94.99.17 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιιεο νξγαλψζεηο πνιηηψλ θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο
94.99.17.01 Τπεξεζίεο ελψζεσλ γπλαηθψλ

94.99.19 Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιιεο νξγαλψζεηο π.δ.θ.α.
94.99.19.01 Τπεξεζίεο άιισλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ
94.99.19.02 Τπεξεζίεο εζληθψλ θαη παηξησηηθψλ ζσκαηείσλ
94.99.19.03 Τπεξεζίεο εξαληθψλ επηηξνπψλ
94.99.19.04 Τπεξεζίεο ηζιακηθψλ βαθνπθηψλ
94.99.19.05 Τπεξεζίεο θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ
94.99.19.06 Τπεξεζίεο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ
94.99.19.07 Τπεξεζίεο θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ

94.99.2 Τπεξεζίεο παξνρήο εληζρχζεσλ (επηρνξεγήζεσλ) απφ νξγαλψζεηο
94.99.20 Τπεξεζίεο παξνρήο εληζρχζεσλ (επηρνξεγήζεσλ) απφ νξγαλψζεηο

95 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο
95.1 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο

95.11 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ
95.11.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ

95.11.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ
95.11.10.01 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο παθέησλ ινγηζκηθνχ ή επεθηάζεσλ

95.12 Δπηζθεπή εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο
95.12.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο

95.12.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο
95.12.10.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ηειεθσληθψλ, ηειενκνηνηππηθψλ θαη ζπλαθψλ ζπζθεπψλ

95.2 Δπηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο
95.21 Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο

95.21.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ
95.21.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ

95.21.10.01 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνπνζέηεζεο θεξαηψλ ιήςεο ηειενπηηθψλ δεθηψλ
95.22 Δπηζθεπή ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ θαη θήπνπ

95.22.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ θαη θήπνπ
95.22.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ ζπηηηνχ θαη θήπνπ

95.22.10.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ςπθηηθψλ θαη θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ
95.23 Δπηδηφξζσζε ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ

95.23.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ
95.23.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ

95.23.10.01 Τπεξεζίεο επηδηφξζσζεο ππνδεκάησλ
95.23.10.02 Τπεξεζίεο ζηίιβσζεο θαη βαθήο ππνδεκάησλ, δεξκάηηλσλ εηδψλ θιπ

95.24 Δπηζθεπή επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο επίπισζεο
95.24.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο δηαθφζκεζεο

95.24.10 Τπεξεζίεο επηζθεπήο επίπισλ θαη εηδψλ νηθηαθήο δηαθφζκεζεο
95.25 Δπηζθεπή ξνινγηψλ θαη θνζκεκάησλ

95.25.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ξνινγηψλ θάζε είδνπο θαη θνζκεκάησλ
95.25.11 Τπεξεζίεο επηζθεπήο ξνινγηψλ θάζε είδνπο
95.25.12 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θνζκεκάησλ

95.29 Δπηζθεπή άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

95.29.1 Τπεξεζίεο επηζθεπήο άιισλ εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο
95.29.11 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη κεηαηξνπήο ελδπκάησλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο

95.29.11.01 Τπεξεζίεο επηδηφξζσζεο ελδπκάησλ
95.29.11.02 Τπεξεζίεο επηδηφξζσζεο πθαζκάηηλσλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο
95.29.11.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο γνπλαξηθψλ
95.29.11.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαπέισλ
95.29.11.05 Τπεξεζίεο καληαξίζκαηνο ελδπκάησλ

95.29.12 Τπεξεζίεο επηζθεπήο πνδειάησλ
95.29.13 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ
95.29.14 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ

95.29.14.01 Τπεξεζίεο επηζθεπήο αζιεηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ θαηαζθήλσζεο
95.29.19 Τπεξεζίεο επηζθεπήο άιισλ εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο π.δ.θ.α.

95.29.19.01 Τπεξεζίεο επηθαζζηηέξσζεο κεηαιιηθψλ ζθεπψλ θιπ
95.29.19.02 Τπεξεζίεο επηζθεπήο εξαζηηερληθνχ θσηνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ
95.29.19.03 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θιεηδαξηψλ, παξαβίαζεο ζπξψλ θαη παξαγσγήο αληηγξάθσλ θιεηδηψλ
95.29.19.04 Τπεξεζίεο επηζθεπήο θσηηζηηθψλ εηδψλ
95.29.19.05 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο αληηγξάθσλ θιεηδηψλ
95.29.19.06 Τπεξεζίεο θνπξδίζκαηνο πηάλσλ θαη άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
95.29.19.07 Τπεξεζίεο πιαζηηθνπνίεζεο ηαπηνηήησλ

96 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ
96.0 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ

96.01 Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ
96.01.1 Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ

96.01.11 Τπεξεζίεο πιπληεξίνπ κε θεξκαηνδέθηε
96.01.12 Τπεξεζίεο ζηεγλνχ θαζαξίζκαηνο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ γνπλψλ)
96.01.13 Τπεξεζίεο ζηδεξσηήξησλ

96.01.13.01 Τπεξεζίεο ζηδεξσηήξηνπ ξνχρσλ
96.01.14 Τπεξεζίεο βαθήο θαη ρξσκαηηζκνχ

96.01.14.01 Τπεξεζίεο βαθήο ξνχρσλ
96.01.19 Άιιεο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ πθαζκάησλ

96.01.19.01 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ ραιηψλ θαη κνθεηψλ
96.01.19.02 Τπεξεζίεο κεραληθψλ πιπληεξίσλ
96.01.19.03 Τπεξεζίεο πιπζίκαηνο ξνχρσλ
96.01.19.04 Τπεξεζίεο θχιαμεο ραιηψλ θαη κνθεηψλ
96.01.19.05 Τπεξεζίεο ζπιινγήο θαη παξάδνζεο ησλ πξνο πιχζηκν ξνχρσλ

96.02 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο
96.02.1 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαιισπηζκνχ

96.02.11 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ
96.02.11.01 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθψλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν ηερλίηεο θνκκσηέο
96.02.11.02 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθψλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ απφ δχν ηερλίηεο θνκκσηέο

96.02.12 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη θνπξείσλ αλδξψλ θαη αγνξηψλ
96.02.12.01 Τπεξεζίεο θνπξείνπ
96.02.12.02 Τπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξψλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δχν ηερλίηεο
96.02.12.03 Τπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξψλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ απφ δχν ηερλίηεο

96.02.13 Τπεξεζίεο αηζζεηηθψλ θαη ππεξεζίεο πεξηπνίεζεο ησλ λπρηψλ
96.02.13.01 Τπεξεζίεο αηζζεηηθνχ αξσκαηνζεξαπείαο
96.02.13.02 Τπεξεζίεο εξγαζηεξίνπ αηζζεηηθήο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο (ηλζηηηνχηνπ θαιινλήο)
96.02.13.03 Τπεξεζίεο καθηγηέξ - αηζζεηηθνχ
96.02.13.04 Τπεξεζίεο καληθηνχξ - πεληηθηνχξ
96.02.13.05 Τπεξεζίεο πνδνινγίαο θαη θαιισπηζκνχ λπρηψλ

96.02.19 Άιιεο ππεξεζίεο θαιισπηζκνχ
96.02.19.01 Τπεξεζίεο ηερλεηνχ καπξίζκαηνο (ζνιάξηνπκ)

96.02.2 Τπεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλσλ καιιηψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ
96.02.20 Τπεξεζίεο δηάζεζεο αλζξψπηλσλ καιιηψλ, κε θαηεξγαζκέλσλ

96.03 Γξαζηεξηφηεηεο γξαθείσλ θεδεηψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
96.03.1 Τπεξεζίεο γξαθείσλ θεδεηψλ θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο

96.03.11 Τπεξεζίεο λεθξνηαθείσλ θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ
96.03.12 Τπεξεζίεο ηαθήο λεθξψλ

96.03.12.01 Τπεξεζίεο εξγνιάβνπ επηθήδεησλ ηειεηψλ, κλεκφζπλσλ, θιπ
96.03.12.02 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο λεθξψλ
96.03.12.03 Τπεξεζίεο ζπλνδείαο λεθξψλ (κεηαθνξάο θέξεηξνπ θαη ζηεθάλσλ αλζέσλ)
96.03.12.04 Τπεξεζίεο ηαθήο δψσλ

96.04 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία
96.04.1 Τπεξεζίεο ζσκαηηθήο επεμίαο

96.04.10 Τπεξεζίεο ζσκαηηθήο επεμίαο
96.04.10.01 Τπεξεζίεο δηαηηνινγίαο
96.04.10.02 Τπεξεζίεο δηαηηνινγηθψλ κνλάδσλ (πνιπδχλακσλ κνλάδσλ ζπλδπαζκνχ άζθεζεο, αηζζεηηθήο θαη δίαηηαο)
96.04.10.03 Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ινπηξψλ (θαζαξηφηεηαο, ρακάκ θιπ)
96.04.10.04 Τπεξεζίεο ζεξαπεπηηθψλ ινπηξψλ θαη ηακαηηθψλ πεγψλ
96.04.10.05 Τπεξεζίεο καζάδ (εθηφο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ καζάδ)
96.04.10.06 Τπεξεζίεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη θξνληίδαο ζψκαηνο (απνηξίρσζεο, ζεξαπείαο κε ππεξηψδεηο θαη ππέξπζξεο αθηίλεο)
96.04.10.07 Τπεξεζίεο ζάνπλαο, spa (φρη ζεξαπεπηηθνχ) θαη αηκφινπηξσλ

96.09 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ π.δ.θ.α.
96.09.1 Άιιεο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

96.09.11 Τπεξεζίεο θξνληίδαο δψσλ ζπληξνθηάο
96.09.11.01 Τπεξεζίεο θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δψσλ
96.09.11.02 Τπεξεζίεο θνπξέκαηνο, πιπζίκαηνο, θαιισπηζκνχ δψσλ ζπληξνθηάο
96.09.11.03 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο δψσλ ζπληξνθηάο
96.09.11.04 Τπεξεζίεο θηινμελίαο δψσλ ζπληξνθηάο

96.09.12 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπλνδνχ
96.09.13 Τπεξεζίεο κεραλεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θεξκαηνδέθηε π.δ.θ.α. (φρη γηα πψιεζε αγαζψλ ή γηα ηπρεξά παηρλίδηα)
96.09.19 Γηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο π.δ.θ.α.

96.09.19.01 Αζηξνινγηθέο θαη πλεπκαηηζηηθέο ππεξεζίεο
96.09.19.02 Τπεξεζίεο αρζνθφξσλ
96.09.19.03 Τπεξεζίεο γελεαινγηθέο
96.09.19.04 Τπεξεζίεο γεπζηγλσζίαο
96.09.19.05 Τπεξεζίεο γθαξληαξφκπαο
96.09.19.06 Τπεξεζίεο γξαθείσλ γλσξηκίαο ή ζπλνηθεζίσλ
96.09.19.07 Τπεξεζίεο γξαθνιφγνπ
96.09.19.08 Τπεξεζίεο γπαιίζκαηνο ππνδεκάησλ
96.09.19.09 Τπεξεζίεο δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ)
96.09.19.10 Τπεξεζίεο δηαθνζκεηή θαηνηθηψλ
96.09.19.11 Τπεξεζίεο δηεθπεξαίσζεο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ (κεηαβηβάζεσλ απηνθηλήησλ θιπ)
96.09.19.12 Τπεξεζίεο ηεξφδνπινπ
96.09.19.13 Τπεξεζίεο νηθηαθνχ ππεξέηε
96.09.19.14 Τπεξεζίεο πνξηηέξε θαη παξθαδφξνπ
96.09.19.15 Τπεξεζίεο πξνζσπηθνχ νδεγνχ απηνθηλήησλ
96.09.19.16 Τπεξεζίεο ζηνιηζκνχ εθθιεζηψλ, αηζνπζψλ θιπ (γηα γάκνπο, βαπηίζεηο, θεδείεο θαη άιιεο εθδειψζεηο)

96.09.19.17 Τπεξεζίεο ηξππήκαηνο δέξκαηνο ηνπ ζψκαηνο (piercing)

Κ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ Χ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ· ΜΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ, ΠΟΤ 
ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΓΑΘΧΝ -ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ- ΓΗΑ ΗΓΗΑ ΥΡΖΖ

97 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ
97.0 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ

97.00 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]
97.00.1 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]

97.00.10 Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

98 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ αγαζψλ -θαη ππεξεζηψλ- γηα ίδηα ρξήζε
98.1 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ αγαζψλ γηα ίδηα ρξήζε

98.10 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ αγαζψλ γηα ίδηα ρξήζε [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]
98.10.1 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ αγαζψλ γηα ίδηα ρξήζε [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]

98.10.10 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ αγαζψλ γηα ίδηα ρξήζε [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]

98.2 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε

98.20

Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη 
θνξνινγηθά]

98.20.1 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]
98.20.10 Γξαζηεξηφηεηεο ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή κε δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε [εκ.: Γε ρξεζηκνπνηείηαη θνξνινγηθά]

ΚΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΧΥΧΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΧΝ
99 Γξαζηεξηφηεηεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ
99.0 Γξαζηεξηφηεηεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ

99.00 Γξαζηεξηφηεηεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ
99.00.1 Γξαζηεξηφηεηεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ

99.00.10 Γξαζηεξηφηεηεο εμσρψξησλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ

ΚΒ ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
00 Έιιεηςε δξαζηεξηφηεηαο
00.0 Έιιεηςε δξαζηεξηφηεηαο

00.01 Έιιεηςε δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ κε δξαζηεξηνπνίεζεο κέρξη ζήκεξα
00.02 Έιιεηςε δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ αδξαλνπνίεζεο
00.03 Έιιεηςε δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ δξαζηεξηνπνίεζεο κφλν εθηφο Διιάδαο
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