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1 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE  

ΤΑΞΕΙΣ 
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ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ 
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ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

03         Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια  

03.1         Αλιεία  

  03.11       Θαλάσσια αλιεία  

    03.11.7     
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για 
την αλιεία 

 

      03.11.71   
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για 
την αλιεία 

 

    03.11.71.01 
Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών 
σφουγγαριών 

Αλιείς & μη αλιείς  

       

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 

 

   10.20.11  

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και 
άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή 
μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.12  
Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών 
ψαριών και αβγοτάραχου που διαθέτο-
νται, νωπά ή απλής ψύξης 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.13  
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που 
διαθέτονται κατεψυγμένα 

Αλιείς & μη αλιείς  

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

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.15  
Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψα-
ριού, (έστω και τεμαχισμένης), που διαθέ-
τεται κατεψυγμένη 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.16  
Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών 
ψαριών και αβγοτάραχου, που διαθέτο-
νται κατεψυγμένα 

Αλιείς & μη αλιείς  

  10.20.2   

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών 
κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων 
ή διατηρημένων· παραγωγή χαβια-
ριού και υποκατάστατων αυτού 

 

   10.20.21  
Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψα-
ριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε 
άλμη αλλά όχι καπνιστών 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.22  

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών 
ψαριών και αβγοτάραχου, αποξηραμένων, 
καπνιστών, αλατισμένων ή σε άλμη, πα-
ραγωγή αλευριών, σκονών και συσσωμα-
τωμάτων με μορφή σβόλων (πελετών) 
ψαριών, κατάλληλων για ανθρώπινη κα-
τανάλωση 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.23  
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, α-
ποξηραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε 
άλμη 

 

    10.20.23.01 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπα- Αλιείς & μη αλιείς  
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Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

στων 

   10.20.24  
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και 
φιλέτων ψαριών, καπνιστών 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.25  

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

 

    10.20.25.01 
Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερ-
βών ψαριών 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.26  
Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού 
και υποκατάστατων αυτού 

Αλιείς & μη αλιείς  

  10.20.3   

Επεξεργασία και συντήρηση καρκι-
νοειδών, μαλακίων και άλλων υδρό-
βιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται 
κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα 

 

   10.20.31  
Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοει-
δών, που διαθέτονται κατεψυγμένα 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.32  

Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, 
που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηρα-
μένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, 
καπνιστά 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.33  

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

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.34  

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοει-
δών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων 
ή διατηρημένων· μαλακίων και άλλων 
υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο 
παρασκευασμένων ή διατηρημένων 

Αλιείς & μη αλιείς  

  10.20.4   

Επεξεργασία και συντήρηση αλευ-
ριών, σκονών και σβόλων (πελετών), 
και άλλων προϊόντων π.δ.κ.α. από 
ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων 
για ανθρώπινη κατανάλωση 

 

   10.20.41  

Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων 
(πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, μα-
λάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακα-
τάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.42  

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων 
μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, 
καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων 
υδρόβιων ασπόνδυλων 

Αλιείς & μη αλιείς  

  10.20.9   

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες δια-
τήρησης και παρασκευής για την πα-
ραγωγή προϊόντων ψαριών· Εργασί-
ες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής επεξεργα-
σμένων και διατηρημένων ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων 

 

   10.20.91  

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες δια-
τήρησης και παρασκευής για την 
παραγωγή προϊόντων ψαριών 

Αλιείς & μη αλιείς  

   10.20.99  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο Αλιείς & μη αλιείς  



ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 

 

 
 

3 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE  

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ 
CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

της διαδικασίας παραγωγής επεξερ-
γασμένων και διατηρημένων ψα-
ριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.8         
Παραγωγή άλλων ειδών διατρο-
φής 

 

  10.84       
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυ-
κευμάτων 

 

  10.84.3   
Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για 
τρόφιμα 

 

   10.84.30  
Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρό-
φιμα 

 

    10.84.30.01 
Επεξεργασία και καθαρισμός αλα-
τιού (αλατοτριβείο) 

Αλιείς & μη αλιείς  

20         
Παραγωγή χημικών ουσιών και 
προϊόντων 

 

20.1         

Παραγωγή βασικών χημικών 
προϊόντων, λιπασμάτων και αζω-
τούχων ενώσεων, πλαστικών και 
συνθετικών υλών σε πρωτογενείς 
μορφές 

 

  20.15       
Παραγωγή λιπασμάτων και αζω-
τούχων ενώσεων 

 

    20.15.8     
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λι-
πασμάτων π.δ.κ.α. 

 

      20.15.80   
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λι-
πασμάτων π.δ.κ.α. 

Αλιείς & μη αλιείς  

20.5         

Παραγωγή άλλων χημικών 
προϊόντων 

 

 
20.59       

Παραγωγή άλλων χημικών προϊ-
όντων π.δ.κ.α. 

 

  
20.59.6     

Παραγωγή ζελατίνων και παράγω-
γων ζελατίνων, περιλαμβανομένων 
των γαλακτοαλβουμινών 

 

  
  20.59.60   

Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων 
ζελατίνων, περιλαμβανομένων των γαλα-
κτοαλβουμινών 

Αλιείς & μη αλιείς 

       

30         
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού 
μεταφορών 

 

30.1         Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών  

  30.11       
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών 
κατασκευών 

 

    30.11.3     
Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και 
άλλων ειδικών σκαφών 

 

      30.11.31   

Ναυπήγηση αλιευτικών σκα-
φών·πλοίων-εργοστάσιων και άλ-
λων σκαφών για την κατεργασία ή 
τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων 

Αλιείς & μη αλιείς  
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Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

      30.11.32   
Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη με-
ταφοράς φορτίων 

Αλιείς & μη αλιείς  

    30.11.4     
Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και 
υποδομής 

 

      30.11.40   
Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και 
υποδομής 

Αλιείς & μη αλιείς  

 30.12    
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής 
και αθλητισμού 

 

  30.12.1   
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και 
αθλητισμού 

 

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

Αλιείς & μη αλιείς  

   30.12.12  
Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για 
αναψυχή ή αθλητισμό Αλιείς & μη αλιείς  

   30.12.19  
Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή 
ή αθλητισμό· κωπήλατων βαρκών και 
κανό 

Αλιείς & μη αλιείς  

       

33         
Επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

 

33.1         
Επισκευή μεταλλικών προϊό-
ντων, μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού 

 

 33.12       Επισκευή μηχανημάτων  

   33.12.1     Υπηρεσίες επισκευής και συντήρη-
σης μηχανημάτων γενικής χρήσης  

     33.12.11   

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 
κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση 
τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων 
και των δικύκλων 

 

       33.12.11.01 Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβί-
λων πλοίων Αλιείς & μη αλιείς  

  33.15       
Επισκευή και συντήρηση πλοίων 
και σκαφών 

 

  33.15.1   
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρη-
σης πλοίων και σκαφών 

 

   33.15.10  
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
πλοίων και σκαφών 

 

    33.15.10.01 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκα-
φών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσ-
σης 

Αλιείς & μη αλιείς  

    33.15.10.02 
Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού 
πλοίων 

Αλιείς & μη αλιείς  

    33.15.10.03 
Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοί-
ων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 

Αλιείς & μη αλιείς  

    33.15.10.04 
Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής 
και συντήρησης πλοίων 

Αλιείς & μη αλιείς  

       

47         Λιανικό εμπόριο, εκτός από το  
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Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

εμπόριο μηχανοκίνητων οχημά-
των και μοτοσικλετών 

47.2         
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, πο-
τών και καπνού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

 

  47.23       
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκι-
νοειδών και μαλακίων σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα 

 

  47.23.1   
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοει-
δών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

 

   47.23.15  
Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών 
και μαλακίων 

 

    47.23.15.01 
Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακό-
δερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, 
νωπών ή απλής ψύξης 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.02 

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμέ-
νων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόν-
δυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλα-
τισμένων 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.03 
Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και 
άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευα-
σμένων ή διατηρημένων 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.04 
Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγ-
μένων 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.05 
Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και 
κατεψυγμένων ψαριών 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.06 Λιανικό εμπόριο στρειδιών ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.07 
Λιανικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέ-
ατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτά-
ραχου, νωπών ή απλής ψύξης 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.08 
Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, 
αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών 
και βρώσιμου ιχθυάλευρου 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.09 
Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο 
παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβια-
ριού 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.10 Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.11 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής 
ψύξης 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.23.15.12 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, 
άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και 
αβγοτάραχου, κατεψυγμένων 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

 47.64    

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξο-
πλισμού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 

 

  47.64.6   

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξο-
πλισμού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 

 

   47.64.65  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού  

    47.64.65.04 
Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών 
σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμά-
των 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 
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Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

    47.64.65.07 

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού 
για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κο-
λυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπη-
λασίας 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.64.65.10 
Λιανικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών 
δυτών 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.64.65.15 Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.64.65.17 
Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας 
και παρόμοιων ειδών 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.64.65.19 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βα-
τραχοπέδιλων, μασκών και παρόμοιων 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.64.65.23 
Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων 
συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυ-
νηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α. 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.64.65.37 
Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, 
κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξο-
πλισμού για ναυτικά αθλήματα 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    47.64.65.38 
Λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, ό-
πως δυτών 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

 47.75       

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και 
ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα 

 

  47.75.7     
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και 
ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

 

   47.75.76   
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και 
ειδών καλλωπισμού 

 

    47.75.76.18 
Λιανικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωι-
κής προέλευσης 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

 47.9       
Λιανικό εμπόριο εκτός κατα-
στημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών 

 

   47.91     
Λιανικό εμπόριο από επιχειρή-
σεις πωλήσεων με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 

 

     47.91.1   

Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανι-
κών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων 
αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊό-
ντων και αβγών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 

 

    47.91.15 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και 
μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυ-
ου 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

  47.99     
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός κα-
ταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών 

 

    47.99.1   

Άλλο λιανικό εμπόριο φρούτων, λα-
χανικών, κρέατος, ψαριών, προϊό-
ντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών 
προϊόντων και αβγών εκτός κατα-
στημάτων, υπαίθριων πάγκων ή α-
γορών 

 

    47.99.15  Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 
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Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαί-
θριων πάγκων ή αγορών 

50         Πλωτές μεταφορές  

50.1         
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
μεταφορές επιβατών 

 

  50.10       
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές με-
ταφορές επιβατών 

 

    50.10.1     
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊ-
κών μεταφορών επιβατών 

 

   50.10.12   
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών 
μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια 

 

    50.10.12.04 
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγή-
σεων θάλασσας 

Αλιείς & μη αλιείς 

   50.10.19   
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτο-
πλοϊκών μεταφορών επιβατών 

 

    50.10.19.05 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους Αλιείς & μη αλιείς  

    50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας Αλιείς & μη αλιείς  

       

52         
Αποθήκευση και υποστηρικτι-
κές προς τη μεταφορά δρα-
στηριότητες 

 

52.2         
Δραστηριότητες υποστηρικτι-
κές των μεταφορών 

 

 
 
 

52.22      
Δραστηριότητες συναφείς με τις 
πλωτές μεταφορές 

 

   52.22.1    
Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες 
μεταφορές 

 

   52.22.11   
Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδά-
τινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορ-
τίων) σε θαλάσσια ή παράκτια ύδατα 

 

    52.22.11.03 
Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, 
σε παράκτιο χώρο 

Αλιείς & μη αλιείς  

    52.22.11.04 
Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των 
επισκευών) 

Αλιείς & μη αλιείς  

   52.22.19   
Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες 
μεταφορές 

 

    52.22.19.02 
Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, 
σε χερσαίο χώρο 

Αλιείς & μη αλιείς 

       

56         
Δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης 

 

56.1         
Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστία-
σης 

 

  56.10       
Δραστηριότητες υπηρεσιών ε-
στιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης 

 

    56.10.1     Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών  
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Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

μονάδων εστίασης 

      56.10.11   
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη 
εξυπηρέτηση εστιατορίου 

 

    56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατό-
ριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μου-
σική [που υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 
932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατό-
ριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή 
μουσική [που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 
932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με 
παροχή σερβιρίσματος 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

    56.10.11.07 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστια-
τόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρη-
ση, χωρίς προσωπικό) 

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

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

ΜΟΝΟ ΑΛΙΕΙΣ 

       

77         
Δραστηριότητες ενοικίασης και 
εκμίσθωσης 

 

77.2         
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

 

  77.21       
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
αναψυχής και αθλητικών ειδών 

 

  77.21.1   
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματο-
δοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής 
και αθλητισμού 

 

   77.21.10  
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής 
μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητι-
σμού 

 

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

Αλιείς & μη αλιείς 

85         Εκπαίδευση  

85.5         Άλλη εκπαίδευση  

  85.51       
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαί-
δευση 

 

  85.51.1   
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγι-
κής εκπαίδευσης 

 

   85.51.10  
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής 
εκπαίδευσης 

 

    85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ Αλιείς & μη αλιείς  

    85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων Αλιείς & μη αλιείς  

       

93         
Αθλητικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας 

 

93.1         Αθλητικές δραστηριότητες  
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Επιλέξιμοι δυνη-
τικοί δικαιούχοι 

  93.19       Άλλες αθλητικές δραστηριότητες  

  93.19.1   Άλλες αθλητικές υπηρεσίες  

   93.19.13  
Υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με 
δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγω-
γίας 

 

    93.19.13.04 
Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνι-
κή αλιεία 

Αλιείς & μη αλιείς 

93.2        
Δραστηριότητες διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας 

 

  93.29       
Άλλες δραστηριότητες διασκέδα-
σης και ψυχαγωγίας 

 

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

 

   93.29.11  
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και πα-
ραλιών 

 

    93.29.11.02 
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λου-
τρών 

Αλιείς & μη αλιείς  

    93.29.11.04 
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θά-
λασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και 
παρόμοιων ειδών αναψυχής) 

Αλιείς & μη αλιείς  

 
 

 


