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10.52.10 Παξαγσγή παγσηνύ θαη άιισλ εηδώλ βξώζηκνπ πάγνπ

10.61.24.01 Παξαγσγή δύκεο ζθνιηάηαο

10.71.11.01 Παξαγσγή ηπξνπηηώλ, ζάληνπηηο θαη παξόκνησλ εηδώλ

10.71.11.02 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνύ κε κεραληθό δπκσηήξην

10.71.11.03 Παξαγσγή θξέζθνπ ςσκηνύ ρσξίο κεραληθά κέζα

10.72.12.01 Παξαγσγή ινπθνπκάδσλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ

10.72.12.02 Παξαγσγή κπηζθόησλ

10.72.19.01 Παξαγσγή θνπινπξηώλ θαη πηηώλ

10.72.19.02 Παξαγσγή θύιισλ θξνύζηαο ή θαληατθηνύ

10.73.11 Παξαγσγή καθαξνληώλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles) θαη παξόκνησλ αιεπξσδώλ πξντόλησλ

10.73.12 Παξαγσγή θνπζθνύο

10.82.11 Παξαγσγή πάζηαο θαθάνπ, απνβνπηπξσκέλεο ή κε

10.82.12 Παξαγσγή βνύηπξνπ, ιίπνπο θαη ιαδηνύ θαθάνπ

10.82.13 Παξαγσγή θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξόζζεηα δάραξεο ή άιιεο γιπθαληηθήο ύιεο

10.82.14 Παξαγσγή θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ πεξηέρεη πξόζζεηα δάραξεο ή άιιεο γιπθαληηθήο ύιεο

10.82.21 Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηόο από δαραξνύρα ζθόλε θαθάνπ), ρύδελ

10.82.22

Παξαγσγή ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηόο από δαραξνύρα ζθόλε θαθάνπ), ζε άιιεο 

κνξθέο εθηόο ρύδελ

10.82.23.01 Παξαγσγή θνιιύβσλ γηα δίζθνπο κλεκόζπλσλ

10.82.23.02 Παξαγσγή ραιβάδσλ, θνπθέησλ θαη ινπθνπκηώλ

10.83.14 Επεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνύ ή κάηε

10.84.12.01 Παξαγσγή κνπζηάξδαο, καγηνλέδαο θαη παξόκνησλ εηδώλ

10.85.12 Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηώλ κε βάζε ην ςάξη, ηα θαξθηλνεηδή θαη ηα καιάθηα

10.89.11 Παξαγσγή ζνππώλ θαη δσκώλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο

10.89.13.01 Παξαγσγή δπκώλ αξηνπνηίαο θαη παξόκνησλ εηδώλ

10.89.14 Παξαγσγή εθρπιηζκάησλ θαη δσκώλ θξέαηνο, ςαξηώλ θαη πδξόβησλ αζπόλδπισλ

10.91.10.01 Παξαγσγή παξαζθεπαζκέλσλ ηρζπνηξνθώλ

13.94.11 Καηαζθεπή ζπάγγσλ, θνξδνληώλ, ζρνηληώλ θαη θαισδίσλ, από γηνύηα ή άιιεο πθαληηθέο ίλεο από ζηειέρε θπηώλ

13.94.12
Καηαζθεπή δηρηπώλ κε θόκπνπο από ζπάγγνπο, θνξδόληα ή ζρνηληά, έηνηκσλ δηρηπώλ από πθαληηθέο ύιεο· εηδώλ από λήκαηα, ισξίδεο

π.δ.θ.α.

16.24.11 Καηαζθεπή πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο πιηθώλ (παιεηώλ), θηβσηηνεηδώλ πιαηζίσλ ζηνηβαζίαο θαη άιισλ ζαλίδσλ κεηαθνξάο θνξηίσλ, από μύιν

16.24.12.01 Καηαζθεπή μύιηλσλ βαξειηώλ

16.24.13.01 Καηαζθεπή θνπηηώλ από ιεπηό μύιν

16.24.13.02 Καηαζθεπή θπςειώλ

25.29.11

Καηαζθεπή ληεπόδηησλ, δεμακελώλ, θάδσλ θαη παξόκνησλ δνρείσλ (εθηόο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πεπηεζκέλα ή πγξνπνηεκέλα 

αέξηα), από κέηαιιν, ράιπβα ή αξγίιην, ρσξεηηθόηεηαο > 300 ιίηξσλ, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκηθέο δηαηάμεηο

28.11.11 Καηαζθεπή εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνώζεζε

28.11.12 Καηαζθεπή θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνώζεζε, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ειεθηξηθό ζπηλζήξα· άιισλ θηλεηήξσλ

28.11.13 Καηαζθεπή άιισλ εκβνινθόξσλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο, ζηνπο νπνίνπο ε αλάθιεμε γίλεηαη κε ζπκπίεζε

28.29.12.01 Καηαζθεπή θίιηξσλ θαη δηαηάμεσλ θαζαξηζκνύ λεξνύ

30.11.21 Ναππήγεζε θξνπαδηεξόπινησλ, ζθαθώλ εθδξνκώλ θαη παξόκνησλ ζθαθώλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηώλ· νρεκαηαγσγώλ

30.11.31 Ναππήγεζε αιηεπηηθώλ ζθαθώλ· πινίσλ-εξγνζηάζησλ θαη άιισλ ζθαθώλ γηα ηελ θαηεξγαζία ή ηε ζπληήξεζε αιηεπηηθώλ πξντόλησλ

30.11.32 Ναππήγεζε άιισλ ζθαθώλ κε κεηαθνξάο θνξηίσλ

30.11.40 Ναππήγεζε παξάθηησλ ζθαθώλ θαη ππνδνκήο

30.11.50
Ναππήγεζε άιισλ πισηώλ θαηαζθεπώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδηώλ, πισηώλ δεμακελώλ, ζηεγαλώλ θηβσηίσλ, πξνζδεηήξσλ

πινίσλ, ζεκαληήξσλ, πισηώλ πθαινδεηθηώλ)

30.11.91 Υπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη αλαθαηαζθεπήο πινίσλ θαη πισηώλ εμεδξώλ θαη θαηαζθεπώλ

30.11.92 Υπεξεζίεο εμνπιηζκνύ πινίσλ θαη πισηώλ εμεδξώλ θαη θαηαζθεπώλ

32.30.13 Καηαζθεπή πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ γηα λαπηηθά αζιήκαηα

32.30.15 Καηαζθεπή άιισλ εηδώλ θαη εμνπιηζκνύ γηα αζιεηηζκό ή γηα ππαίζξηνπο αγώλεο· θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ θαη δεμακελώλ θσπειαζίαο

32.30.16 Καηαζθεπή θαιακηώλ ςαξέκαηνο, άιισλ ζύλεξγσλ ςαξέκαηνο κε πεηνληά· εηδώλ θπλεγηνύ ή ςαξέκαηνο π.δ.θ.α.

33.12.11.01 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θηλεηήξσλ θαη ζηξνβίισλ πινίσλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΥΤΕΩΝ
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33.15.10.01 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζθαθώλ αλαςπρήο, ιέκβσλ θαη κεραλώλ ζαιάζζεο

33.15.10.02 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ ή ρξσκαηηζκνύ πινίσλ

33.15.10.03 Υπεξεζίεο κεραλνπξγηθώλ επηζθεπώλ πινίσλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπο

33.15.10.04 Υπεξεζίεο ππνβξύρησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ

35.30.21.01 Παξαγσγή παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο

35.30.21.02 Παξαγσγή πάγνπ κε βξώζηκνπ (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζξπκκαηηζκέλνπ πάγνπ), γηα ςύμε

35.30.22.01 Υπεξεζίεο παξνρήο ςύρνπο (εθηόο παγνπνηείνπ)

38.11.41  Υπεξεζίεο ζπιινγήο ζθαθώλ θαη άιισλ πισηώλ θαηαζθεπώλ πξνο δηάιπζε

39.00.12.01 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνξξύπαλζεο ζαιάζζησλ πεξηνρώλ

42.91.20.01 Εξγαζίεο βπζνθόξεζεο (αθαίξεζεο βξάρσλ θαη ιάζπεο)

46.34.11.04 Χνλδξηθό εκπόξην παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο

46.38.29.01 Χνλδξηθό εκπόξην αβγώλ ρσξίο ην θέιπθνο, θξόθσλ αβγώλ, λσπώλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθώκαηνο αβγνύ

46.41.13.06

Χνλδξηθό εκπόξην δηρηπώλ κε θόκπνπο από ζπάγγνπο, θνξδνληώλ ή ζρνηληώλ, έηνηκσλ δηρηπώλ από πθαληηθά πιηθά,εηδώλ από λήκαηα, 

ισξίδσλ π.δ.θ.α.

46.44.11.08 Χνλδξηθό εκπόξην εηδώλ ιατθήο ηέρλεο

47.11.10.01 Ληαληθό εκπόξην super market, κε έκθαζε ζην εκπόξην ηξνθίκσλ

47.11.10.02 Ληαληθό εκπόξην βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ

47.11.10.03 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δηαηξνθήο γεληθά

47.11.10.04 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ νηλνπαληνπσιείνπ

47.11.10.05 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ παληνπσιείνπ

47.19.10.08 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δώξσλ γεληθά

47.24.16.01 Ληαληθό εκπόξην (πξαηήξην) ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο

47.24.16.02 Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο

47.24.16.03 Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ην αιεύξη θαη παξόκνησλ εηδώλ

47.24.16.04 Ληαληθό εκπόξην κειόςσκνπ θαη παξόκνησλ εηδώλ, γιπθώλ κπηζθόησλ, βαθιώλ θαη ιεπηώλ κπηζθόησλ

47.24.16.05 Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δύκεο

47.24.16.06 Ληαληθό εκπόξην ηξαγαλνύ ςσκηνύ, παμηκαδηώλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνύ θαη παξόκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντόλησλ

47.24.16.07 Ληαληθό εκπόξην ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ αξηνπνηίαο

47.24.16.08 Ληαληθό εκπόξην ηπξνπηηώλ, ζάληνπηηο θαη παξόκνησλ εηδώλ

47.24.16.09 Ληαληθό εκπόξην θξέζθνπ ςσκηνύ

47.24.16.10 Ληαληθό εκπόξην θξέζθσλ εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ

47.24.16.11 Ληαληθό εκπόξην θύιισλ θξνύζηαο ή θαληατθηνύ

47.24.17.01 Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ηε δάραξε θαη παξόκνησλ εηδώλ

47.24.17.02 Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ θαη άιισλ εηδώλ βξώζηκνπ πάγνπ

47.24.17.03 Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ, ρύκα ή ηππνπνηεκέλνπ

47.24.17.04 Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα), πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν

47.25.26.03 Ληαληθό εκπόξην παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο

47.21.11 Ληαληθό εκπόξην λσπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ

47.23.15 Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, νζηξαθνεηδώλ θαη καιαθίσλ

47.52.47.10
Ληαληθό εκπόξην εξγαιεηνκεραλώλ γηα ηελ θαηεξγαζία μύινπ, θειινύ, θόθαινπ, ζθιεξνύ ειαζηηθνύ, ζθιεξνύ πιαζηηθνύ ή παξόκνησλ

ζθιεξώλ πιηθώλ

47.64.65.15 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ αιηείαο γεληθά

47.64.65.17 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ ππνβξύρηαο αιηείαο θαη παξόκνησλ εηδώλ

47.64.65.19 Ληαληθό εκπόξην εμνπιηζκνύ ζαιάζζεο (βαηξαρνπέδηισλ, καζθώλ θαη παξόκνησλ

47.64.65.20 Ληαληθό εκπόξην εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ γηα πξνώζεζε

47.64.65.23 Ληαληθό εκπόξην θαιακηώλ ςαξέκαηνο, άιισλ ζπλέξγσλ ςαξέκαηνο κε πεηνληά, εηδώλ θπλεγηνύ ή ςαξέκαηνο π.δ.θ.α.

47.64.65.24 Ληαληθό εκπόξην θηλεηήξσλ γηα ζαιάζζηα πξνώζεζε θαη αληαιιαθηηθώλ ηνπο

47.64.65.31 Ληαληθό εκπόξην λαπηηιηαθώλ εηδώλ γεληθά, από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ εξαζηηερληθή λαπηηιία

47.64.65.33 Ληαληθό εκπόξην μύιηλσλ ή πιαζηηθώλ ιέκβσλ

47.64.65.37 Ληαληθό εκπόξην πέδηισλ γηα ζαιάζζην ζθη, θπκαηνζαλίδσλ, ηζηηνζαλίδσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ γηα λαπηηθά αζιήκαηα

47.64.65.38 Ληαληθό εκπόξην πιαζηηθώλ ελδπκάησλ, όπσο δπηώλ

47.64.65.49 Ληαληθό εκπόξην θνπζθσηώλ ζθαθώλ γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκό

47.64.65.50 Ληαληθό εκπόξην ρηνλνπέδηισλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ γηα ρηνλνπέδηια, παγνπέδηια θαη ηξνρνπέδηια θαη ησλ κεξώλ ηνπο

47.64.66 Ληαληθό εκπόξην εμνπιηζκνύ θαηαζθήλσζεο

47.78.89.04 Ληαληθό εκπόξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθώλ θαη ινηπώλ παξόκνησλ εηδώλ ιατθήο ηέρλεο
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49.39.35.01 Μεηαθνξέο επηβαηώλ κε νρήκαηα πνπ έιθνληαη από δώα

50.10.12.04 Υπεξεζίεο ζθαθώλ εθδξνκώλ θαη πεξηεγήζεσλ ζάιαζζαο

50.10.19.06 Υπεξεζίεο πισηώλ ηαμί ζάιαζζαο

50.20.11 Υπεξεζίεο ζαιάζζηαο ή αθηνπιντθήο κεηαθνξάο θαηεςπγκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ κε απιή ςύμε εκπνξεπκάησλ από ζθάθε-ςπγεία

52.22.11.01 Ληκεληθέο ππεξεζίεο γεληθά (πξνζόξκηζεο, πξπκλνδέηεζεο, παξνπιηζκνύ, ειιηκεληζκνύ, αλέιθπζεο, πινήγεζεο πινίσλ θιπ).

52.22.11.02 Υπεξεζίεο αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο ζθαθώλ

52.22.11.03  Υπεξεζίεο ζηάζκεπζεο θαη θύιαμεο ζθαθώλ, ζε παξάθηην ρώξν

52.22.11.04 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο βαξθώλ (εθηόο ησλ επηζθεπώλ)

52.22.19.02 Υπεξεζίεο ζηάζκεπζεο θαη θύιαμεο ζθαθώλ, ζε ρεξζαίν ρώξν

55.10.10.01 Υπθρεςίεσ ξενοδοχείου φπνου, Β' κατθγορίασ και κάτω, με εςτιατόριο

55.10.10.02 Υπθρεςίεσ ξενοδοχείου φπνου, Β' κατθγορίασ και κάτω, χωρίσ εςτιατόριο

55.10.10.03 Υπθρεςίεσ ξενοδοχείου φπνου, πολυτελείασ και Α' κατθγορίασ, με εςτιατόριο

55.10.10.04 Υπθρεςίεσ ξενοδοχείου φπνου, πολυτελείασ και Α' κατθγορίασ, χωρίσ εςτιατόριο

55.20.11.01 Υπθρεςίεσ εκμίςκωςθσ μικρισ διάρκειασ δωματίων ςπιτιϊν

55.20.11.02 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ επιπλωμζνων διαμεριςμάτων μακράσ διάρκειασ, με παροχι υπθρεςιϊν περιποίθςθσ πελατϊν

55.20.11.03 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ επιπλωμζνων διαμεριςμάτων, με παροχι υπθρεςιϊν περιποίθςθσ πελατϊν

55.20.11.04 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ επιπλωμζνων δωματίων ι διαμεριςμάτων για μικρι διάρκεια

55.20.11.05 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ζωσ επτά (7) επιπλωμζνων δωματίων για μικρι διάρκεια

55.20.12 Υπθρεςίεσ παροχισ δωματίου ι μονάδασ καταλφματοσ για επιςκζπτεσ ςε ιδιοκτθςίεσ χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ

55.20.19.01 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ επιπλωμζνων διαμεριςμάτων μικρισ διάρκειασ, χωρίσ παροχι υπθρεςιϊν περιποίθςθσ πελατϊν

52.29.19.04 Υπθρεςίεσ ναυτιλιακϊν πρακτόρων

52.29.19.05 Υπθρεςίεσ πρακτόρευςθσ πλοίων εξωτερικοφ

55.30.11 Υπθρεςίεσ καταςκινωςθσ (κάμπιγκ)

55.30.12.01 Υπθρεςίεσ μακρόχρονθσ μίςκωςθσ χϊρου για τροχόςπιτα

55.90.19.01 Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε παξνρή ππεξεζηώλ πεξηπνίεζεο πειαηώλ

56.10.11.01 Υπθρεςίεσ καφεηαχαροπλαςτείου, με διάκεςθ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο

56.10.11.02 Υπθρεςίεσ εςτιατορίου μζςα ςε ξενοδοχείο φπνου

56.10.11.03

Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από εςτιατόριο, ταβζρνα, ψαροταβζρνα, ψθςταριά, με ηωντανι μουςικι από ορχιςτρα τριϊν 

τουλάχιςτον οργάνων, *που υπάγεται ςτθν 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει κάκε φορά+, με παροχι ςερβιρίςματοσ

56.10.11.04

Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από εςτιατόριο, ταβζρνα, ψαροταβζρνα, ψθςταριά, χωρίσ ηωντανι μουςικι ι με ορχιςτρα λιγότερθ των 

τριϊν οργάνων *που δεν υπάγεται ςτθν 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει κάκε φορά+, με παροχι ςερβιρίςματοσ

56.10.11.05 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από εςτιατόριο ταχείασ εξυπθρετιςεωσ (φαςτ - φουντ), με παροχι ςερβιρίςματοσ

56.10.11.06 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από κζντρο διαςκζδαςθσ - κοςμικι ταβζρνα

56.10.11.07 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από οινεςτιατόριο ι οινομαγειρείο (οικογενειακι επιχείρθςθ, χωρίσ προςωπικό)

56.10.11.08 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από πιτςαρία, με παροχι ςερβιρίςματοσ

56.10.11.09 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από ψθτοπωλεία - ςουβλατηίδικα, με παροχι ςερβιρίςματοσ

56.10.11.10 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων και ποτϊν από ουηερί, μεηεδοπωλείο, τςιπουράδικο, ηυκοπωλείο με παροχι ςερβιρίςματοσ

56.10.11.11 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων και ποτϊν από ςνακ μπαρ, με παροχι ςερβιρίςματοσ

56.10.11.12 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων με διάκεςθ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο

56.10.11.13
Υπθρεςίεσ παροχισ γλυκϊν, παγωτϊν κλπ από ηαχαροπλαςτείο, γαλακτοηαχαροπλαςτείο, καφεηαχαροπλαςτείο, με παροχι 

ςερβιρίςματοσ

56.10.13.01 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από εςτιατόριο ταχείασ εξυπθρετιςεωσ (φαςτ-φουντ), με παροχι κακίςματοσ, αλλά όχι ςερβιρίςματοσ

56.10.13.02
Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από εςτιατόριο, ταβζρνα, ψαροταβζρνα, πιτςαρία κλπ χωρίσ ηωντανι μουςικι, με παροχι κακίςματοσ 

αλλά όχι ςερβιρίςματοσ

56.10.13.03 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από ψθτοπωλείο - ςουβλατηίδικο με παροχι κακίςματοσ αλλά όχι ςερβιρίςματοσ

56.10.13.04
Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων και ποτϊν από ςνακ μπαρ, ουηερί, μεηεδοπωλείο, τςιπουράδικο, ηυκοπωλείο, με παροχι κακίςματοσ 

αλλά όχι ςερβιρίςματοσ

56.10.19.02 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από εςτιατόριο ταχείασ εξυπθρετιςεωσ (φαςτ-φουντ), χωρίσ παροχι κακίςματοσ

56.10.19.03 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων από ψθτοπωλείο - ςουβλατηίδικο), χωρίσ παροχι κακίςματοσ

56.10.19.08
Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων και ποτϊν από ςνακ μπαρ, ουηερί, καφζ-ουηερί, μεηεδοπωλείο, τςιπουράδικο, ηυκοπωλείο, χωρίσ 

παροχι κακίςματοσ
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56.10.19.09 Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων και ποτϊν ςε υπαίκριεσ εκδθλϊςεισ, όχι από κινθτζσ καντίνεσ

56.10.19.10 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από αλλαντοηυκοπωλείο

56.10.19.11 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από εςτιατόρια, που πωλοφν μερίδεσ φαγθτοφ ςε πακζτα

56.10.19.12 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από καταςτιματα αναψυκτθρίων, χωρίσ παροχι κακίςματοσ

56.10.19.13 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από καταςτιματα που πωλοφν ςουβλάκια, ςάντουιτσ και τα ςυναφι, χωρίσ παροχι κακίςματοσ

56.10.19.14 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από καταςτιματα πϊλθςθσ παγωτϊν ι άλλων γλυκϊν, χωρίσ παροχι κακίςματοσ

56.10.19.15 Υπθρεςίεσ πϊλθςθσ πίτςασ ςε πακζτο

56.21.11.01 Υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ ςυνεςτιάςεων - εκδθλϊςεων (catering) ςε ιδιωτικζσ οικίεσ

56.21.19.01 Υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ ςυνεςτιάςεων - εκδθλϊςεων (catering) ςε επαγγελματικοφσ χϊρουσ

56.29.11.02 Υπεξεζίεο εθνδηαζκνύ ζθαθώλ αλαςπρήο κε έηνηκα θαγεηά

56.29.11.03

Υπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο κε έηνηκα θαγεηά ζθαθώλ αλαςπρήο, ηδησηηθώλ αεξνζθαθώλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ηδησηηθήο 

ρξήζεο

56.30.10.03 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από αναψυκτιριο

56.30.10.04 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από καφζ μπαρ

56.30.10.07 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από καφετζρια

56.30.10.08 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από καφετζρια με διάκεςθ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο (internet-cafe)

56.30.10.13 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από μπαρ ξενοδοχείων

56.30.10.14 Υπθρεςίεσ που παρζχονται από παραδοςιακό καφενείο

77.11.10.01 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ επιβατθγϊν αυτοκινιτων, χωρίσ οδθγό

77.21.10.01 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ αερόςτατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πθδαλιοφχων αερόπλοιων

77.21.10.02 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ αλόγων ιππαςίασ

77.21.10.03 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ειδϊν καταςκινωςθσ

77.21.10.04 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ καλάςςιων ςπορ (κυματοςανίδων, ςκι, λζμβων)

77.21.10.05 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ χιονοδρομικϊν ακλθμάτων (παγοπζδιλων, μποτϊν κλπ)

77.21.10.08 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ποδθλάτων

77.21.10.09 Υπθρεςίεσ μίςκωςθσ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ (μπαςτουνιϊν γκολφ, ρακετϊν κλπ)

77.39.13.01 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ μοτοποδιλατων

77.39.13.02 Υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ μοτοςικλετϊν

79.11.13 Υπθρεςίεσ κράτθςθσ για λεωφορεία

79.11.14 Υπθρεςίεσ κράτθςθσ για ενοικίαςθ οχθμάτων

79.11.19.01 Υπθρεςίεσ πϊλθςθσ ατμοπλοϊκϊν ειςιτθρίων μεταφοράσ προςϊπων με προμικεια

79.11.19.02 Υπθρεςίεσ πϊλθςθσ ατμοπλοϊκϊν ειςιτθρίων εξωτερικοφ με προμικεια, από πρακτορείο ταξιδίων

79.11.19.03 Υπθρεςίεσ πϊλθςθσ τουριςτικϊν ειςιτθρίων γενικά, με προμικεια

79.11.21 Υπθρεςίεσ κράτθςθσ για κατάλυμα

79.11.22 Υπθρεςίεσ κράτθςθσ για κρουαηιζρεσ

79.11.23.01 Υπθρεςίεσ μεςιτείασ για οργανωμζνεσ περιθγιςεισ με παροχι καταλφματοσ

79.12.11.01 Υπεξεζίεο δηνξγάλσζεο πεξηεγήζεσλ (πξαθηνξείν ηαμηδίσλ) γηα νξγαλσκέλν ηνπξηζκό από ην εμσηεξηθό

79.12.12 Υπεξεζίεο δηαρεηξηζηώλ πεξηεγήζεσλ

79.90.11 Υπεξεζίεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο

79.90.12 Υπεξεζίεο ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ

79.90.20 Υπεξεζίεο ηνπξηζηηθώλ μελαγώλ

79.90.32 Υπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα ζπλεδξηαθά θέληξα θαη εθζεζηαθνύο ρώξνπο

81.22.12.02 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ δεμακελώλ (εξγνζηάζησλ, πινίσλ θιπ)

81.29.19.01 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ κεηαθνξηθώλ κέζσλ

81.29.19.02 Υπεξεζίεο θαζαξηζκνύ πινίσλ

82.30.11.02 Υπθρεςίεσ οργάνωςθσ επιςτθμονικϊν ι πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων

84.25.19.01 Υπεξεζίεο δηάζσζεο αηόκσλ (ζηε ζάιαζζα, ζηα βνπλά, ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο)

85.51.10.02 Υπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ

85.51.10.03 Υπεξεζίεο εθκάζεζεο θαηαδύζεσλ

85.51.10.08 Υπθρεςίεσ ςχολισ ιππαςίασ

85.53.12.01 Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζηελ νδήγεζε ηαρύπινσλ ζθαθώλ

91.02.10 Υπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο κνπζείσλ

93.11.10.01 Υπεξεζίεο γεπέδσλ (4Χ4, 5Χ5 θιπ) πνδόζθαηξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο, αληηζθαίξηζεο θιπ

93.11.10.04 Υπεξεζίεο πίζηαο "θαξη"
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93.19.13.04 Υπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξαζηηερληθή αιηεία

93.19.19 Άλλεσ υπθρεςίεσ ακλθτιςμοφ και αναψυχισ

93.21.10.01 Υπθρεςίεσ γουότερ παρκ (νεροτςουλικρων κλπ)

93.21.10.02 Υπθρεςίεσ λοφνα παρκ

93.29.11.02 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο ζαιάζζησλ ινπηξώλ

93.29.11.03 Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ κτιματοσ, για διενζργεια εκδθλϊςεων (π.χ. γάμων και ςυναφϊν) 

93.29.11.04 Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηώλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, θαλό θαη παξόκνησλ εηδώλ αλαςπρήο)

93.29.11.06 Υπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο

96.04.10.03 Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ λουτρϊν (κακαριότθτασ, χαμάμ κλπ)

96.04.10.04 Υπθρεςίεσ κεραπευτικϊν λουτρϊν και ιαματικϊν πθγϊν

96.04.10.06 Υπεξεζίεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη θξνληίδαο ζώκαηνο (απνηξίρσζεο, ζεξαπείαο κε ππεξηώδεηο θαη ππέξπζξεο αθηίλεο)

96.04.10.07 Υπεξεζίεο ζάνπλαο, spa (όρη ζεξαπεπηηθνύ) θαη αηκόινπηξσλ

96.09.19.04 Υπθρεςίεσ γευςιγνωςίασ


