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1 

ΤΟ-
ΜΕΙΣ 
ΚΛΑ-
ΔΟΙ 

NACE 

ΤΑ-
ΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑ-
ΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ 
CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ 
CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Επιλέξιμοι δυ-
νητικοί δικαι-

ούχοι / Δράση-
Ομάδα ενερ-

γειών 

10.8     Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής  

 10.84    
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμά-
των 

 

  10.84.3   Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα  

   10.84.30  Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα  

    10.84.30.01 
Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλα-
τοτριβείο) 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.7 

20     
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊό-
ντων 

 

20.1     

Παραγωγή βασικών χημικών προϊό-
ντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώ-
σεων, πλαστικών και συνθετικών υλών 
σε πρωτογενείς μορφές 

 

 20.15    
Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων 
ενώσεων 

 

  20.15.8   
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμά-
των π.δ.κ.α. 

 

   20.15.80  
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμά-
των π.δ.κ.α. 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.7 

20.5     

Παραγωγή άλλων χημικών προϊό-
ντων 

 

 
20.59    

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. 

 

  
20.59.6   

Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελα-
τίνων, περιλαμβανομένων των γαλακτοαλ-
βουμινών 

 

  
 20.59.60  

Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, 
περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.7 

30     
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφο-
ρών 

 

30.1     Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών  

 30.11    
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατα-
σκευών 

 

  30.11.3   
Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων 
ειδικών σκαφών 

 

   30.11.31  

Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών·πλοίων-
εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κα-
τεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊ-
όντων 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

   30.11.32  
Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς 
φορτίων 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

  30.11.4   
Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υπο-
δομής 

 

   30.11.40  
Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υπο-
δομής 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 
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Επιλέξιμοι δυ-
νητικοί δικαι-

ούχοι / Δράση-
Ομάδα ενερ-

γειών 

 30.12    
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και α-
θλητισμού 

 

  30.12.1   
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητι-
σμού 

 

   30.12.11  
Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) 
για αναψυχή ή αθλητισμό, με ή χωρίς βοηθητικό 
κινητήρα 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

   30.12.12  
Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή 
αθλητισμό 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

   30.12.19  
Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλη-
τισμό· κωπήλατων βαρκών και κανό 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

33     
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού 

 

33.1     
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, 
μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 

 

 33.12    Επισκευή μηχανημάτων  

  33.12.1   
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχα-
νημάτων γενικής χρήσης  

   33.12.11  
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων 
και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αερο-
σκαφών, οχημάτων και των δικύκλων 

 

    33.12.11.01 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων 
πλοίων 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

 33.15    
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και 
σκαφών 

 

  33.15.1   
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
πλοίων και σκαφών 

 

   33.15.10  
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και 
σκαφών 

 

    33.15.10.01 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυ-
χής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

    33.15.10.02 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.6 

    33.15.10.03 
Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μη-
χανολογικού εξοπλισμού τους 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

    33.15.10.04 
Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συ-
ντήρησης πλοίων 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

46.2     
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων υλών και ζώ-

ντων ζώων 
 

    46.21.19.19 
Χονδρικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προ-
έλευσης 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.7 

 47.64    
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 

  47.64.6   
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 

   47.64.65  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού  
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Επιλέξιμοι δυ-
νητικοί δικαι-

ούχοι / Δράση-
Ομάδα ενερ-

γειών 

    47.64.65.04 
Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και 
μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    47.64.65.07 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για α-
θλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δε-
ξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    47.64.65.10 Λιανικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών 
ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 

4.2.4 

    47.64.65.15 Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά 
ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 

4.2.4 

    47.64.65.17 
Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρό-
μοιων ειδών 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    47.64.65.19 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βατραχοπέδι-
λων, μασκών και παρόμοιων 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    47.64.65.23 
Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέρ-
γων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέμα-
τος π.δ.κ.α. 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    47.64.65.37 
Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσα-
νίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά 
αθλήματα 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    47.64.65.38 Λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών 
ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 

4.2.4 

50     Πλωτές μεταφορές  

50.1     
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφο-
ρές επιβατών 

 

 50.10    
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 
επιβατών 

 

  50.10.1   
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών με-
ταφορών επιβατών 

 

   50.10.12  
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφο-
ρών επιβατών με κρουαζιερόπλοια 

 

    50.10.12.04 
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θά-
λασσας 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.5 

   50.10.19  
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών με-
ταφορών επιβατών 

 

    50.10.19.05 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.5 

    50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.5 

52     
Αποθήκευση και υποστηρικτικές 
προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

 

52.2     
Δραστηριότητες υποστηρικτικές 
των μεταφορών 

 

 
 
 

52.22    
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές 
μεταφορές 

 

  52.22.1   
Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφο-
ρές 
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Ομάδα ενερ-

γειών 

   52.22.11  
Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων ο-
δών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) σε θαλάσ-
σια ή παράκτια ύδατα 

 

    52.22.11.03 
Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε πα-
ράκτιο χώρο 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

    52.22.11.04 
Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των επι-
σκευών) 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

   52.22.19  
Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφο-
ρές 

 

    52.22.19.02 
Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερ-
σαίο χώρο 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.6 

56     
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστία-
σης 

 

56.1     
Δραστηριότητες εστιατορίων και κι-
νητών μονάδων εστίασης 

 

 56.10    
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατο-
ρίων και κινητών μονάδων εστίασης 

 

  56.10.1   
Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονά-
δων εστίασης 

 

   56.10.11  
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέ-
τηση εστιατορίου 

 

    56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο τα-
βέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπά-
γεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 
Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι-
κών, όπως ισχύει κάθε φορά] 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο τα-
βέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που 
δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 
(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερ-
βιρίσματος 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

    56.10.11.07 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οι-
νομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσω-
πικό) 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

 
 
 
 
 

   56.10.11.10 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, 
μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή 
σερβιρίσματος 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ/ 
4.2.4 

77     
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμί-
σθωσης 

 

77.2     
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσω-
πικής ή οικιακής χρήσης 

 

 77.21    
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυ-
χής και αθλητικών ειδών 

 

  77.21.1   
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού 

 

   77.21.10  
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθω-
σης ειδών αναψυχής και αθλητισμού 

 

    77.21.10.04 
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ 
(κυματοσανίδων, σκι, λέμβων) 

Αλιείς & μη α-
λιείς 4.2.5 
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ούχοι / Δράση-
Ομάδα ενερ-

γειών 

85     Εκπαίδευση  

85.5     Άλλη εκπαίδευση  

 85.51    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση  

  85.51.1   
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκ-
παίδευσης 

 

   85.51.10  
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευ-
σης 

 

    85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.5 

    85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.5 

93     
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέ-
δασης και ψυχαγωγίας 

 

93.1     Αθλητικές δραστηριότητες  

 93.19    Άλλες αθλητικές δραστηριότητες  

  93.19.1   Άλλες αθλητικές υπηρεσίες  

   93.19.13  
Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με δραστηριό-
τητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας 

 

    93.19.13.04 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.5 

93.2     
Δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας 

 

 93.29    
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας 

 

  93.29.1   Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  

   93.29.11  Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών  

    93.29.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.5 

    93.29.11.04 
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θα-
λάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών ανα-
ψυχής) 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.5 

 
 

 


