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ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
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ΤΑ-
ΞΕΙΣ 
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ΚΑΤΗΓΟ-
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ΡΙΕΣ 
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ΕΘΝΙΚΕΣ 
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ΡΙΟΤΗ-

ΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Επιλέξιμοι δυ-
νητικοί δικαι-

ούχοι / 
Δράση-Ομάδα 

ενεργειών 

03     Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια  

03.1     Αλιεία  

 03.11    Θαλάσσια αλιεία  

  03.11.1    Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα  

     03.11.11  
Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών, που διαθέτο-
νται ζώντα 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

     03.11.12  
Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, 
που διαθέτονται ζώντα 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

   03.11.2    
Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή 
απλής ψύξης 

 

    03.11.21  
Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, 
που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3 

  03.11.3    
Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται 
μη κατεψυγμένα 

 

    03.11.31  
Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, 
που διαθέτονται μη κατεψυγμένα 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3 

  03.11.4    
Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων α-
σπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, 
νωπά ή απλής ψύξης 

 

    03.11.41  
Αλιεία στρειδιών, μη καλλιεργούμενων, που 
διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

    03.11.42  
Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόν-
δυλων, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτο-
νται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

  03.11.5    
Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που 
διαθέτονται ακατέργαστα 

 

    03.11.51  
Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτο-
νται ακατέργαστα 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3 

  03.11.6    
Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων 
και των προϊόντων τους 

 

    03.11.61  
Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, 
οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινό-
δερμων και οστών σουπιών 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

    03.11.62  
Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέ-
λευσης 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

    03.11.63  
Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών, μη καλλιερ-
γούμενων 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

    03.11.69  
Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των 
προϊόντων τους π.δ.κ.α. 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.3  

10     Βιομηχανία τροφίμων  

10.2     
Επεξεργασία και συντήρηση ψα-
ριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

 

 10.20    
Επεξεργασία και συντήρηση ψα-
ριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

 

  10.20.1   
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, 
που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
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ούχοι / 
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ενεργειών 

   10.20.11  

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλ-
λου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη), 
που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με α-
πλή ψύξη 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.12  
Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψα-
ριών και αβγοτάραχου που διαθέτονται, 
νωπά ή απλής ψύξης 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.13  
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που 
διαθέτονται κατεψυγμένα 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.14  
Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψα-
ριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.15  
Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψαριού, 
(έστω και τεμαχισμένης), που διαθέτεται κατε-
ψυγμένη 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.16  
Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψα-
ριών και αβγοτάραχου, που διαθέτονται κατε-
ψυγμένα 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

  10.20.2   

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών 
κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή 
διατηρημένων· παραγωγή χαβιαριού 
και υποκατάστατων αυτού 

 

   10.20.21  
Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών 
αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη αλλά 
όχι καπνιστών 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.22  

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψα-
ριών και αβγοτάραχου, αποξηραμένων, κα-
πνιστών, αλατισμένων ή σε άλμη, παραγωγή 
αλευριών, σκονών και συσσωματωμάτων με 
μορφή σβόλων (πελετών) ψαριών, κατάλλη-
λων για ανθρώπινη κατανάλωση 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.23  
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, αποξη-
ραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε άλμη 

 

    10.20.23.01 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων 
Αλιείς & μη α-

λιείς/ 4.2.1  

   10.20.24  
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέ-
των ψαριών, καπνιστών 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.25  

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, κατά 
άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημέ-
νων, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το 
ψάρι 

 

    10.20.25.01 
Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών 
ψαριών 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.26  
Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υ-
ποκατάστατων αυτού 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

  10.20.3   

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοει-
δών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων α-
σπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγ-
μένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

 

   10.20.31  
Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, 
που διαθέτονται κατεψυγμένα 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.32  
Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, που 
διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, κα-
πνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  
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ούχοι / 
Δράση-Ομάδα 

ενεργειών 

   10.20.33  

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρό-
βιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγ-
μένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, 
καπνιστά 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.34  

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών 
κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατη-
ρημένων· μαλακίων και άλλων υδρόβιων α-
σπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο παρασκευα-
σμένων ή διατηρημένων 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

  10.20.4   

Επεξεργασία και συντήρηση αλευριών, 
σκονών και σβόλων (πελετών), και άλ-
λων προϊόντων π.δ.κ.α. από ψάρια ή 
καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόν-
δυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώ-
πινη κατανάλωση 

 

   10.20.41  

Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων 
(πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια 
ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων 
για ανθρώπινη κατανάλωση 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.42  

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη 
βρώσιμων προϊόντων ψαριών, καρκι-
νοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων 
ασπόνδυλων 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

  10.20.9   

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρη-
σης και παρασκευής για την παραγωγή 
προϊόντων ψαριών· Εργασίες υπεργο-
λαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας πα-
ραγωγής επεξεργασμένων και διατηρη-
μένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλα-
κίων 

 

   10.20.91  

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατή-
ρησης και παρασκευής για την παρα-
γωγή προϊόντων ψαριών 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

   10.20.99  

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο 
της διαδικασίας παραγωγής επεξεργα-
σμένων και διατηρημένων ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων 

Αλιείς & μη α-
λιείς/ 4.2.1  

47     
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το ε-
μπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών 

 

47.2     
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 

 

 47.23    
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοει-
δών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

    

  47.23.1   
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα 

 

   47.23.15  
Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και 
μαλακίων 

 

    47.23.15.01 
Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερ-
μων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών 
ή απλής ψύξης 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Α  
Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μη Κρατικών Ενισχύσεων-Καν ΕΕ 508/2014  

(με βάση την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008) 

 

 
 

4 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE 

ΤΑ-
ΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ 
CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗ-

ΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Επιλέξιμοι δυ-
νητικοί δικαι-

ούχοι / 
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    47.23.15.02 
Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, 
μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κα-
τεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

    47.23.15.03 
Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλ-
λων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων 
ή διατηρημένων 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

    47.23.15.04 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγμένων 
Μόνον Αλιείς / 

4.2.2  

    47.23.15.05 
Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατε-
ψυγμένων ψαριών 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

    47.23.15.06 Λιανικό εμπόριο στρειδιών 
Μόνον Αλιείς / 

4.2.2  

    47.23.15.07 
Λιανικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος 
ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νω-
πών ή απλής ψύξης 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

    47.23.15.08 
Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατι-
σμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώ-
σιμου ιχθυάλευρου 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

    47.23.15.09 
Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρα-
σκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

    47.23.15.10 Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων 
Μόνον Αλιείς / 

4.2.2  

    47.23.15.11 Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης 
Μόνον Αλιείς / 

4.2.2  

    47.23.15.12 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου 
κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτά-
ραχου, κατεψυγμένων 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

 47.9    

Λιανικό εμπόριο εκτός καταστη-
μάτων, υπαίθριων πάγκων ή α-
γορών 

 

  47.91   

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις 
πωλήσεων με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 

 

   47.91.1  

Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, 
κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποι-
ίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και α-
βγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδί-
κτυου 

 

    47.91.15 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μα-
λακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

  47.99   

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός κατα-
στημάτων, υπαίθριων πάγκων ή α-
γορών 

 

   47.99.1  

Άλλο λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανι-
κών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτο-
ποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και 
αβγών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών 

 

    47.99.15 
 Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και 
μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πά-
γκων ή αγορών 

Μόνον Αλιείς / 
4.2.2  

 


