ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Χ

Χ

Χ

03.11.11

Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών, που διαθέτονται ζώντα

Χ

Χ

Χ

03.11.12

Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

Χ

Χ

Χ

Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

Χ

Χ

Χ

Α

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ
ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ

Χ

Χ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α3. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Α1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΓΙΕΙΑΣ..ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ

Χ

Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Θαλάσσια αλιεία

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)

Αλιεία

03.1
03.11
03.11.1

03.11.2
03.11.21
03.11.3

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

Χ

Χ

Χ

Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

Χ

Χ

Χ

Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

Χ

Χ

Χ

Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή
απλής ψύξης

Χ

Χ

Χ

03.11.41

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

Χ

Χ

Χ

03.11.42

Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται
ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

Χ

Χ

Χ

Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

Χ

Χ

Χ

03.11.31
03.11.4

03.11.5

Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

Χ

Χ

Χ

Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους

Χ

Χ

Χ

03.11.61

Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή
εχινόδερμων και οστών σουπιών

Χ

Χ

Χ

03.11.62

Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης

Χ

Χ

Χ

03.11.63

Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών, μη καλλιεργούμενων

Χ

Χ

Χ

03.11.69

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

Χ

Χ

Χ

03.11.51
03.11.6

Υδατοκαλλιέργεια

03.2

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.21

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα

03.21.1
03.21.14

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής
ψύξης

03.21.2
03.21.23

Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.21.23.01 Καλλιέργεια λαβρακιού
03.21.23.02 Καλλιέργεια πέστροφας

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Βιομηχανία τροφίμων

10
10.2
10.20
10.20.1
10.20.11
10.20.12

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Χ

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Χ

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα

Χ

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

Χ

Χ

10.20.13

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Χ

10.20.14

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Χ

10.20.15

Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψαριού, (έστω και τεμαχισμένης), που διαθέτεται
κατεψυγμένη

Χ

10.20.16

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Χ

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

Χ

10.20.2
10.20.21
10.20.22
10.20.23

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη αλλά όχι
καπνιστών
Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, αποξηραμένων, καπνιστών,
αλατισμένων ή σε άλμη, παραγωγή αλευριών, σκονών και συσσωματωμάτων με μορφή
σβόλων (πελετών) ψαριών, κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, αποξηραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε άλμη
10.20.23.01 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων

Χ

Χ
Χ

Χ

10.20.24

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέτων ψαριών, καπνιστών

Χ

10.20.25

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

Χ

10.20.25.01 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών ψαριών
10.20.26
10.20.3
10.20.31

Χ

Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού

Χ

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων
ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

Χ

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Χ

1

Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά,
αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα,
αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά
Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή
διατηρημένων· μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο
παρασκευασμένων ή διατηρημένων

10.20.32
10.20.33
10.20.34

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

10.20.4

Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων
ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

10.20.41
10.20.42

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή
προϊόντων ψαριών· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20.9

10.20.91
10.20.99

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων
ψαριών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και
διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων
46.21.19.11
ασπόνδυλων
46.21.19.19 Χονδρικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης

46.38
46.38.1
46.38.10

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Χ

Χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή
απλής ψύξης

Χ
Χ

46.38.10.03 Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών ψαριών, ζωντανών

Χ

46.38.10.04 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων

Χ
Χ
Χ

46.38.10.07 Χονδρικό εμπόριο στρειδιών

Χ

Χονδρικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου,
46.38.10.08
νωπών ή απλής ψύξης

Χ

46.38.10.09 Χονδρικό εμπόριο ψαριών αλίπαστων

Χ

46.38.10.10

Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών, βρώσιμου
ιχθυάλευρου

Χ

46.38.10.11 Χονδρικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού

Χ

46.38.10.12 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, ζώντων

Χ

46.38.10.13 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης

Χ

46.38.10.14 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων

Χ

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και
αβγοτάραχου, κατεψυγμένων
Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή
46.76.19.14
εχινόδερμων και οστών σουπιών
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
46.38.10.15

Α4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ
ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ

Α3. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ
Χ

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων,
46.38.10.05
κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων
Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή
46.38.10.06
διατηρημένων

Ζ

Χ

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών
και μαλακίων

46.38.10.01 Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών
46.38.10.02

Α1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΓΙΕΙΑΣ..ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χ
Χ

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

47

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23
47.23.1
47.23.15

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

Χ

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων

Χ

Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, ζώντων, νωπών ή
απλής ψύξης
Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων,
47.23.15.02
κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων
Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασμένων ή
47.23.15.03
διατηρημένων
47.23.15.01

Χ
Χ
Χ

47.23.15.04 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγμένων

Χ

47.23.15.05 Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών

Χ

47.23.15.06 Λιανικό εμπόριο στρειδιών

Χ

Λιανικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, νωπών
ή απλής ψύξης
Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου
47.23.15.08
ιχθυάλευρου
47.23.15.07

Χ
Χ

47.23.15.09 Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, χαβιαριού

Χ

47.23.15.10 Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων

Χ

47.23.15.11 Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης

Χ

47.23.15.12

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

Χ

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Β
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

08.9

Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.
08.93
08.93.1
08.93.10

Γ

Εξόρυξη αλατιού

Χ

Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού

Χ

Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού

Χ

Β.1.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β.1.4. ΕΣΤΙΑΣΗ

Β.1.3. ΕΜΠΟΡΙΟ

Β.1.2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Β.1.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Βιομηχανία τροφίμων

10

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.8
10.84
10.84.3
10.84.30

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

Χ

Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα

Χ

Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα

Χ

10.84.30.01 Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)

Χ

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

13

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

13.9
13.94
13.94.1
13.94.11

13.94.12

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

Χ

Κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, εκτός από υπολείμματα

Χ

Κατασκευή σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες
από στελέχη φυτών

Χ

13.94.11.01 Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη, φιτιλιών και παρόμοιων ειδών

Χ

13.94.11.02 Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων, από κάθε ύλη

Χ

Κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμων διχτυών από
υφαντικές ύλες· ειδών από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.
13.94.12.01 Κατασκευή αρτανών από σχοινιά

13.94.2
13.94.20
13.94.9
13.94.99

Χ
Χ

Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και
φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά

Χ

Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων
ειδών από υφαντικά υλικά

Χ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών,
σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

Χ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, σχοινιών,
σπάγγων και διχτυών

Χ

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

22

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

22.2
22.22
22.22.1
22.22.11

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χ

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χ

Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του
αιθυλένιου

Χ

22.22.11.01 Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από πολυμερή του αιθυλένιου
22.22.12

Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες
εκτός από πολυμερή του αιθυλένιου
Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του
22.22.12.01
αιθυλένιου)

Χ
Χ
Χ

22.22.13

Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες

Χ

22.22.19

Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας

Χ

22.22.19.01 Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων
22.22.9
22.22.99

Χ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών
συσκευασίας

Χ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών
συσκευασίας

Χ

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

30

Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών

30.1

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

Χ

Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή
εμπορευμάτων

Χ

Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά
επιβατών· οχηματαγωγών

Χ

Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών

Χ

30.11.31

Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία
ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων

Χ

30.11.32

Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων

Χ

30.11.33

Ναυπήγηση βυθοκόρων· πλοίων-φάρων, πλωτών γερανών· άλλων σκαφών

Χ

Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής

Χ

Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής

Χ

Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών,
πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων,
πλωτών υφαλοδεικτών)

Χ

Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών
δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)

Χ

Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών
και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και
πλωτών κατασκευών

Χ

30.11
30.11.2
30.11.21
30.11.3

30.11.4
30.11.40
30.11.5

30.11.50

30.11.9

3

30.11.91

Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών

Χ

30.11.92

Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών

Χ

30.11.92.01 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξωλέμβιων μηχανών
30.11.99

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών
κατασκευών
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Χ
Χ

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

30.12

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

Χ

30.12.11

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

Χ

30.12.12

Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

30.12.19

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

Χ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής
και αθλητισμού

Χ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και
αθλητισμού

Χ

30.12.1

30.12.9
30.12.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

32

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.3

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.30.1
32.30.13
32.30.15
32.30.16

Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για
ναυτικά αθλήματα
Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες·
κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας
Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή
ψαρέματος π.δ.κ.α.

Χ
Χ
Χ
Χ

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

33.1
33.15
33.15.1
33.15.10

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

Χ

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

Χ

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

Χ

33.15.10.01 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης

Χ

33.15.10.02 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων

Χ

33.15.10.03 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους

Χ

33.15.10.04 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων

Χ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ε

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών

38

Συλλογή απορριμμάτων

38.1

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Χ

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Χ

38.11.11

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών

Χ

38.11.19

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων

Χ

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Χ

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών

Χ

38.11
38.11.1

38.11.2
38.11.21

38.11.21.01 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

Χ

38.11.21.02 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ

Χ

38.11.21.03 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων

Χ

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων

Χ

Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Χ

38.11.31

Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων

Χ

38.11.39

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Χ

Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση

Χ

38.11.41

Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση

Χ

38.11.49

Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για
αποσυναρμολόγηση

Χ

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Χ

38.11.51

Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων

Χ

38.11.52

Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι

Χ

38.11.53

Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

Χ

38.11.54

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ

Χ

38.11.55

Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων

Χ

38.11.56

Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων

Χ

38.11.57

Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα

Χ

38.11.58

Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων

Χ

38.11.59

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.

Χ

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα

Χ

38.11.61

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα

Χ

38.11.69

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα

Χ

38.11.29
38.11.3

38.11.4

38.11.5

38.11.6

4
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Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

38.2
38.21
38.21.1
38.21.10
38.21.2
38.21.29

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Χ

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση

Χ

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση

Χ

Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Χ

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων

Χ

38.21.29.01 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων

Χ

38.21.29.02 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων

Χ

38.21.3
38.21.30
38.21.4
38.21.40

Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων

Χ

Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων

Χ

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων

Χ

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων

Χ

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39.0

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

39.00

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού

39.00.1

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων

39.00.12

Χ
Χ

39.00.12.01 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Ζ

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

46

Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης

46.4

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.41.1
46.41.13

Χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από
κλωστοϋφαντουργικά υλικά
Χονδρικό εμπόριο διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδονιών ή σχοινιών, έτοιμων διχτυών από
46.41.13.06
υφαντικά υλικά, ειδών από νήματα, λωρίδων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εμπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες
46.41.13.23
από στελέχη φυτών

Χ
Χ

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων

46.42.1

Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)

46.42.11

46.42.11.54 Χονδρικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών

Χ

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών

46.49.3

Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων)

46.49.33
46.49.33.03

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες,
κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας

Χ

46.49.33.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό

Χ

46.49.33.05 Χονδρικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών

Χ

46.49.33.11 Χονδρικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών

Χ

46.49.33.12 Χονδρικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση

Χ

46.49.33.13 Χονδρικό εμπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

Χονδρικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή ιστιοφόρα οχήματα, άλλων σκηνών και ειδών
κατασκήνωσης
Χονδρικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή
46.49.33.15
ψαρέματος π.δ.κ.α.
Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική
46.49.33.20
ναυτιλία
46.49.33.14

Χ
Χ
Χ

46.49.33.21 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

46.49.33.22 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών θάλασσας και παρόμοιων ειδών αναψυχής

Χ

46.49.33.23

Χονδρικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για
ναυτικά αθλήματα

Χ

46.49.33.27 Χονδρικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων

Χ

46.49.33.29 Χονδρικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

46.6

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.69.1
46.69.11

Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις
μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα
Χονδρικό εμπόριο αλιευτικών σκαφών, πλοίων εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή
46.69.11.02
τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων

Χ

46.69.11.05 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών

Χ

46.69.11.06 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων

Χ

46.69.11.08

Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων
σκαφών

Χ

46.69.11.11 Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους

Χ

46.69.11.16 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση, κινητήρων για σιδηροδρομική έλξη

Χ

5

Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές
τραίνου

Β.1.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β.1.4. ΕΣΤΙΑΣΗ

Β.1.3. ΕΜΠΟΡΙΟ

Χ
Χ

46.69.11.19 Χονδρικό εμπόριο μερών στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων
46.69.11.21

Β.1.2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Β.1.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

46.69.11.18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική
ναυτιλία

Χ

46.69.11.22 Χονδρικό εμπόριο ντιζελοηλεκτρικών μηχανών

Χ

46.69.11.23 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων, όχι για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου
για πλοία και αεροσκάφη (και για αθλητικές χρήσεις)
Χονδρικό εμπόριο σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τη μεταφορά και επιβατών
46.69.11.30
και εμπορευμάτων

Χ

46.69.11.25

Χ

46.69.11.31 Χονδρικό εμπόριο σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση

Χ

46.69.11.32 Χονδρικό εμπόριο στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων

Χ

46.69.20.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης

Χ

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

47

Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.6

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64.6

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού

47.64.65

Χ

47.64.65.04 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων
47.64.65.07

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών
δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας

Χ

47.64.65.08 Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό

Χ

47.64.65.10 Λιανικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών

Χ

47.64.65.15 Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά

Χ

47.64.65.17 Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών

Χ

47.64.65.18 Λιανικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους

Χ

47.64.65.19 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, μασκών και παρόμοιων

Χ

47.64.65.20 Λιανικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση

Χ

47.64.65.22 Λιανικό εμπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

47.64.65.23

Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή
ψαρέματος π.δ.κ.α.

Χ
Χ

47.64.65.24 Λιανικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών τους
47.64.65.31

Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική
ναυτιλία

Χ
Χ

47.64.65.33 Λιανικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων
47.64.65.37

Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για
ναυτικά αθλήματα

Χ
Χ

47.64.65.38 Λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών
47.64.65.42

Λιανικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου για
πλοία και αεροσκάφη (και για αθλητικές χρήσεις)

Χ

47.64.65.43 Λιανικό εμπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχειρισμού, συσκευών GPS

Χ

47.64.65.44 Λιανικό εμπόριο σχοινιών ή κορδονιών για αθλητισμό

Χ

47.64.65.45 Λιανικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων

Χ

47.64.65.46 Λιανικό εμπόριο υγρού και πεπιεσμένου αέρα, για αθλητισμό

Χ

47.64.65.47 Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου, για αθλητισμό

Χ

47.64.65.49 Λιανικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό

Χ

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης

47.64.66
47.64.66.01

Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων σκηνών και ειδών
κατασκήνωσης

Χ

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.8

Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

47.78.86

Χ

47.78.86.07 Λιανικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας
47.78.86.14

Η

Λιανικό εμπόριο διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδονιών ή σχοινιών, έτοιμων διχτυών, από
υφαντικά υλικά, ειδών από νήματα, λωρίδων π.δ.κ.α.

Χ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πλωτές μεταφορές

50

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.1

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.10

Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών

50.10.1
50.10.12

Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια
50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας

50.10.19

Χ

Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών
50.10.19.05 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους

Χ

50.10.19.06 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας

Χ

Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με
χειριστή

50.10.2
50.10.20

Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή
50.10.20.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα

Χ

6

50.10.20.02 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα

Χ

50.10.20.03 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα

Χ

Β.1.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β.1.4. ΕΣΤΙΑΣΗ

Β.1.3. ΕΜΠΟΡΙΟ

Β.1.2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Β.1.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.2

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.20

Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς
εμπορευμάτων με χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης

50.20.2

Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα

50.20.22

Χ

50.20.22.01 Υπηρεσίες θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52

Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών

52.2

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.22

Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές

52.22.1

Υπηρεσίες λειτουργίας λιμανιών και υδάτινων οδών (εκτός από τη διακίνηση φορτίων) σε
θαλάσσια ή παράκτια ύδατα

52.22.11

52.22.11.02 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών

Χ

52.22.11.03 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο

Χ

52.22.11.04 Υπηρεσίες συντήρησης βαρκών (εκτός των επισκευών)

Χ

52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)

Χ

Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα

52.22.15

Χ

52.22.15.01 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων
Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές

52.22.19

Χ

52.22.19.02 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο

Θ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.1

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.10

Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.10.1

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου

56.10.11

Χ

56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή
μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην
56.10.11.04
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με
56.10.11.10
παροχή σερβιρίσματος

Χ
Χ

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service)

56.10.13

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ χωρίς ζωντανή
μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο,
56.10.13.04
ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος

Χ

56.10.13.02

ΙΔ

Χ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.2

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.21

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και
αθλητισμού

77.21.1

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού

77.21.10

77.21.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων

Χ

77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας

Χ

77.21.10.03 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης

Χ

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

Χ

77.21.10.07

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς
πλήρωμα

Χ

77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

Χ

77.21.10.09 Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ)

Χ

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών
αγαθών

77.3
77.34
77.34.1
77.34.10

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

Χ

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού
εξοπλισμού

Χ

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού

Χ

77.34.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα

Χ

77.34.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα

Χ

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.1

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

Χ

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και
οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

Χ

79.11.21

Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα

Χ

79.11.22

Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες

Χ

79.11
79.11.2

7

Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.11.23

79.11.23.01 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος

Β.1.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β.1.4. ΕΣΤΙΑΣΗ

Β.1.3. ΕΜΠΟΡΙΟ

Β.1.2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Β.1.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χ
Χ

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.12
79.12.1
79.12.11
79.12.11.01
79.12.12

ΙΣΤ

Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

Χ

Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)

Χ

Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το
εξωτερικό

Χ

Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων

Χ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση

85

Άλλη εκπαίδευση

85.5

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.51

Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

85.51.1

Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης

85.51.10

85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

Χ

85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

Χ

85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας

Χ

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.53

Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας
(ερασιτεχνικών)

85.53.1

Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών (πιλότων) αεροσκαφών και σχολών ερασιτεχνικής
ιστιοπλοΐας

85.53.12

Χ

85.53.12.01 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στην οδήγηση ταχύπλοων σκαφών

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.59

Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.1

Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.13

Χ

85.59.13.05 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών

ΙΗ

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.2

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.21

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων

93.21.1

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων

93.21.10

93.21.10.01 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)

Χ

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

93.29

Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93.29.1

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών

93.29.11
93.29.11.04

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών
αναψυχής)

93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

Χ
Χ
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