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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ∆ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας)  

351.2 
ΜΟΝΟ ο ΚΑ∆ 35.12.90.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοιαρίων αναψυχής και 
αθλητισµού 

41 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 

453 Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων 

454 Αποπεράτωση κτιρίων 

501 Εµπόριο αυτοκίνητων οχηµάτων 

502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων 

503 Εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων οχηµάτων 

504 
Εµπόριο συντήρηση και επισκευή µοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και 
εξαρτηµάτων 

51 
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων 
και µοτοσικλετών  

52 
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών, επισκευή 
ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης 

552.1 Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια 

552.3 ΜΟΝΟ ο ΚΑ∆:  ΚΑ∆ 55.23.11 Υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών για παιδιά 

553.1 Εστιατόρια  

553.2 Ζαχαροπλαστεία 

554.2 Καφενεία  

555.2 Τροφοδοσία µε τρόφιµα (κέτερινγκ) 

60 Χερσαίες µεταφορές, µεταφορές µέσω αγωγών 

61 Υδάτινες µεταφορές 

62 Εναέριες µεταφορές 

63 
Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες: ∆ραστηριότητες 

ταξιδιωτικών πρακτορείων 
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641.2 
Ταχυδροµικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδροµείων 
(ιδιωτικά ταχυδροµικά γραφεία) 

642 Tηλεπικοινωνίες 

70 ∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία 

71 
Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή. Εκµίσθωση ειδών ατοµικής και 
οικιακής χρήσης 

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 

73 Έρευνα και ανάπτυξη  

74 

Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Εξαιρούνται οι κωδικοί: 

741.1 Νοµικές δραστηριότητες 

746    ∆ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 

804 

Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση  

Εξαιρείται ο κωδικός: 

804.3 Φροντιστήρια για µαθητές και σπουδαστές 

851.9 
Άλλες δραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία 

(Μόνο όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές µονάδες)  

853 ∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας 

900 ∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες 

92 

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες  

Εξαιρείται ο κωδικός: 

927    'Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

930.1 Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

930.2 ∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής 

930.3 ∆ραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες 

 

Σηµείωση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή 

των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, δεν είναι επιλέξιµες οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας (δεν είναι επιλέξιµη οποιαδήποτε 

δραστηριότητα σχετίζεται µε εµπόριο, χοντρικό ή λιανικό, µεσιτεία, αντιπροσωπεία προϊόντων αλιείας) και 

της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στον τοµέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1407/2002. 


