
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Υποστήριξη της Περιφέρειας 
Κρήτης για το Σχεδιασμό Δράσεων 
Επιχειρηματικότητας στον Τομέα 

της Κυκλικής Οικονομίας, στο 
Πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Παραδοτέο : 
Π.8 Άξονες για την ενεργοποίηση 

Πιλοτικών Δράσεων Κυκλικής 
Οικονομίας στους Κλάδους 

Αγροδιατροφής & Τουρισμού 
Εστίασης  

 

 

 

 

  

 

 

ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 2022



Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για το  
Σχεδιασμό Δράσεων Επιχειρηματικότητας  
στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, στο Πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 
 

Limitations of liability 
• The Report does not constitute an audit or review in accordance with the IFRS and, as a result, there is no expression of any opinion 

on them. The scope of our work is limited to the operating areas reviewed. There may be issues other than those listed in this that a 
more detailed overview can reveal 

• The financial and operating information contained in this Report has been provided by the Management of the Group. The Group 
Management accepts responsibility for the contents of provided information in this Report 

• In addition, FCNC accepts no responsibility or liability if any information or fact presented herein will prove to be inaccurate or 
incorrect or misleading or unacceptable. Assumes no responsibility or liability even if it has been proven that the Management has 
withheld important documents and events 

• Neither FCNC nor any partner, employee or agent of FCNC has any authority to make or give any representation or warranty 
whatsoever, and no responsibility or liability is accepted by any of them, in relation to the shares, business or prospects of the 
Group, or with respect to the adequacy, accuracy, completeness or reasonableness of the facts, opinions, estimates, forecasts, 
projections or other information set out in this Report or any further information, written or oral or other, supplied in connection 
with it 

• Nothing contained within this Report is or should be relied upon as a promise or representation as to the future. Data contained 
herein was prepared expressly for use herein and is based on certain assumptions and the Consultant's analyses of information 
available at the time this Report was prepared 

 
 

General 
• The Report is issued on the understanding that the Management of the Group has drawn our attention to all matters, financial or 

otherwise, of which they are aware which may have an impact on our Report up to the date of signature of this Report. Events and 
circumstances occurring after the date of our Report will, in due course, render our Report out of date and, accordingly, we will not 
accept a duty of care nor assume a responsibility for decisions and actions which are based upon such an out-of-date report 

• This Report is confidential and has been prepared exclusively for Voiceweb SA. FCNC does not accept any responsibility for any loss 
or damage arising out of the use of this Report by the addressed parties for any purpose other than in connection with the Report 

• Regarding the future estimates, it is noted that these concern future events and are based on assumptions that may not be in force 
throughout the whole period being considered. As a result, these estimates are not justified in the same way as the actual 
information derived from the audited financial statements that account for completed accounting periods 
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1. Εισαγωγή  

Στο Π.8 «Άξονες για την ενεργοποίηση Πιλοτικών Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας στους Κλάδους 

Αγροδιατροφής & Τουρισμού Εστίασης» καταγράφονται οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους προτείνεται 

να ενεργοποιηθούν δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, για την 

υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας. Οι δράσεις αποτελούν εξειδίκευση στο πλαίσιο 

του ΠΕΠ Κρήτης 2020 – 2023 και εντάσσονται στο Πεδίο Παρέμβασης «Ποιοτική Ανάπτυξη» και ειδικότερα: 

– στον Άξονα 3 «Οικονομία & Απασχόληση», 

– στο Μέτρο 3.2 «Μετάβαση στην Κυκλική οικονομία - Αξιοποίηση των Πόρων» και 

– στον Στόχο 3.2.1 «Ενίσχυση Κυκλικής Οικονομίας» 

 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στη συνέχεια, δύναται να ενσωματωθούν σε δράσεις προώθησης της 

Κυκλικής Οικονομίας σε όλους τους τομείς και κλάδους με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της αγροδιατροφής 

και στον τουρισμό  

 

2. Στόχοι Δράσεων Προώθησης Κυκλικής Οικονομίας  

Κύριος στόχος της (των) δράσης (εων) που θα ενεργοποιηθούν υπό τον τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για 

την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» είναι η βαθμιαία μετάβαση των 

επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε ένα νέο, καινοτόμο, περιβαλλοντικά φιλικότερο και τεχνοοικονομικά 

βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων επιδιώκεται η 

επιχειρηματική αξιοποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομία ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων και ξένων 

επενδύσεων και γενικότερα η έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας. Ειδικότερα, 

επιδιώκεται: 

– ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε «κυκλικά» μοντέλα που αφενός 

διασφαλίζουν την αξιοποίηση αποβλήτων και υποπροϊόντων και αφετέρου, συμβάλλουν στη μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων,  

– η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας με σύγχρονες εγκαταστάσεις (υποδομών και 

εξοπλισμού) που προβαίνουν σε πρακτικές διαχείρισης και παραγωγής προϊόντων σύμφωνα με τις 

θεμελιώδεις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, 

– η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας (πχ. Key Enabling Technologies) 

στον παραγωγικό ιστό των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, 

– η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από δευτερογενείς πρώτες ύλες και 

– η ενίσχυση της παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Οι παραπάνω στόχοι θα συμβάλουν: 

– στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αύξησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της 

δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, 

– στην προώθησης αλυσίδων αξίας για νέα ή/και περιβαλλοντικά φιλικότερα προϊόντα και 

– στη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων μέσω της 

αξιοποίησης αποβλήτων, παραπροϊόντων ή/και υπολειμμάτων. 

 

3. Ειδικά Θέματα Πρόσκλησης  

Στη συνέχεια διατυπώνονται προτάσεις αναφορικά α) με τους επιλέξιμους κλάδους και τις επιλέξιμες 

επιχειρήσεις, β) επιλέξιμες ενέργειες και επιλέξιμες δαπάνες γ) το χρηματοδοτικό σχήμα και την ένταση της 

ενίσχυσης και δ) τη διαδικασία της αξιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά δύναται να ενσωματωθούν και να 

εξειδικευτούν σε επόμενο στάδιο έκδοσης της (των) αντίστοιχης Πρόσκλησης (εων).  

 

3.1 Επιλέξιμοι Κλάδοι και Επιλέξιμες Επιχειρήσεις  

Προτείνεται, η πρώτη φάση ενεργοποίησης δράσεων Κυκλικής Οικονομίας να επικεντρωθεί σε 

συγκεκριμένους κλάδους και να μην αφορά οριζόντια το σύνολο των κλάδων που δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Κρήτης. Η πρόταση αυτή στηρίζεται κυρίως, στον διαφορετικό βαθμό ωριμότητας που 
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παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων πάνω σε επενδύσεις Κυκλικής Οικονομίας καθώς και 

στο εύρος και τη δυναμική εφαρμογής τεχνολογιών και λύσεων Κυκλικής Οικονομίας. Στη βάση αυτή, οι 

κλάδοι που προτείνεται να συμπεριληφθούν στην πρώτη πιλοτική δράση προώθησης της Κυκλικής 

Οικονομίας είναι i) ο κλάδος της Αγροδιατροφής, ii) ο κλάδος του Τουρισμού και iii) ο κλάδος της Εστίασης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο πυρήνας των επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής αφορά στις βιομηχανίες 

μεταποίησης τροφίμων – ποτών οι οποίες, στη σύγχρονη καταναλωτική εποχή αποτελούν τον κρισιμότερο 

κρίκο της σχετικής αξιακής αλυσίδας, για το σύνολο των προϊόντων του κλάδου, ενώ παράλληλα, λόγω της 

πολυπλοκότητάς τους εμφανίζουν και το υψηλότερο δυναμικό εφαρμογής δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις προτείνεται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:  

- που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τρεις (3) κλάδους με έδρα σε μια από τις τέσσερις 

Περιφερειακές Ενότητες της νήσου, δηλαδή στις ΠΕ Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. 

- που έχουν συμπληρώσει μια (1) διαχειριστική χρήση  

 

Ενδεικτικά, παρακάτω αναφέρονται οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν εργασίες μεταποίησης 

τροφίμων και ποτών και δύναται να εκτελούν πέραν της επεξεργασίας και λοιπές εργασίες επιλέξιμες 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο μιας Πρόσκλησης Κυκλικής Οικονομίας:  

- Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος, 

– Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, 

– Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, 

– Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, 

– Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, 

– Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου, 

– Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, 

– Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής, δηλαδή, ζάχαρη, αφεψήματα (κακάο, σοκολάτα, τσάϊ, καφέ 

κ.λπ.), καρυκεύματα, έτοιμα γεύματα και τροφές διαίτης, 

– Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών  

– Απόσταξη, ανακαθαρισμό και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών, 

– Παραγωγή οίνου από σταφύλια, 

– Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα, 

– Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση, 

– Ζυθοποιία, 

– Παραγωγή βύνης, 

– Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών, 

– Τυποποίηση και συσκευασία τροφίμων και ποτών, εάν δεν περιλαμβάνεται ως τμήμα της 

δραστηριότητας. 

 

3.2 Επιλέξιμες Δαπάνες  

Για την ενότητα των επιλέξιμων δαπανών προτείνεται να ακολουθηθεί κατά το στάδιο της Πρόσκλησης η 

μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στο Π.7 «Λειτουργικές Διαδικασίες Κλάδων Ενδιαφέροντος (Αγροδιατροφή 

& Τουρισμός –Εστίαση) που Υποστηρίζουν Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας». Σημειώνεται ότι, στο συγκεκριμένο 

παραδοτέο έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένες προτάσεις στη λογική ενός οδηγού καλών πρακτικών 

μετάβασης σε «κυκλικά» μοντέλα επιχειρηματικότητας για καθέναν από τους τρεις κλάδους. Η μεθοδολογία 

στηρίζεται στην αποτύπωση των ροών των πόρων και τη συσχέτισή τους με τις λειτουργικές διαδικασίες των 

επιχειρήσεων του κάθε κλάδου στις οποίες δύναται – υπό προϋποθέσεις – να εφαρμοστούν δράσεις Κυκλικής 

Οικονομίας.  

 

Οι λειτουργικές διαδικασίες που συνθέτουν την παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους αγροδιατροφής, εστίασης και τουρισμού αποτελούν τη βάση για 

εφαρμογή δράσεων Κυκλικής Οικονομίας. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή των δράσεων αυτών απαιτείται, 
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αφενός να συγκεκριμενοποιηθεί υπό την έννοια της συσχέτισης με τις ροές πόρων που διέπουν κάθε 

λειτουργική διαδικασία και αφετέρου, να συσχετιστεί με συγκεκριμένες λειτουργικές διαδικασίες 

διαμορφώνοντας μια μετάβαση σε κυκλικό μοντέλο παραγωγής. Η εν λόγω εργαλειοθήκη καλύπτει το πλήρες 

φάσμα των λειτουργικών διαδικασιών για τους κλάδους ενδιαφέροντος και προτείνεται να αξιοποιηθεί στο 

πλαίσιο της (των) Προσκλήσεων προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας, προκειμένου να βοηθήσει κατά το 

στάδιο της αξιολόγησης τον προσδιορισμό του βαθμού συνάφειας των αιτήσεων χρηματοδότησης με την – 

ποιοτικά προσδιορισμένη – έννοια της εφαρμοσμένης κυκλικής οικονομίας. 

 

Ειδικότερα, προτείνεται να ενσωματωθεί λειτουργικά στην Πρόσκληση η ροή πόρων διακριτά για κάθε κλάδο 

με δύο τρόπους:  

• Κλάδος Αγροδιατροφής – Ροή Πόρων  

✓ Πρώτη Ύλη  

✓ Πρόσθετα  

✓ Κατανάλωση Νερού  

✓ Κατανάλωση Ενέργειας  

✓ Απόβλητα  

• Κλάδος Τουρισμού – Ροή Πόρων  

✓ Αναλώσιμα 

✓ Εξοπλισμός  

✓ Κατανάλωση Νερού  

✓ Κατανάλωση Ενέργειας  

✓ Απόβλητα  

• Κλάδος Εστίασης – Ροή Πόρων  

✓ Πρώτη ύλη - Αναλώσιμα 

✓ Εξοπλισμός  

✓ Κατανάλωση Νερού  

✓ Κατανάλωση Ενέργειας  

✓ Απόβλητα  

I. Απαίτηση για αντιστοίχιση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης κάθε επιλέξιμης δαπάνης 

τόσο με τη ροή των πόρων όσο και με τη λειτουργική διαδικασία. Η αντιστοίχιση αυτή θα βοηθήσει 

στην καλύτερη αποτύπωση και αποτίμηση του στόχου κυκλικής οικονομίας που τίθεται σε επίπεδο 

επιχείρησης και σωρευτικά σε επίπεδο Πρόσκλησης.  

II. Σύνδεση της έντασης ενίσχυσης με τον αριθμό παρεμβάσεων σε περισσότερες της μιας ροής πόρων. 

Πρακτικά αυτό μεταφράζεται, ότι για τις επιχειρήσεις του κλάδου αγροδιατροφής που θα 

πραγματοποιήσουν για παράδειγμα επενδύσεις στη ροή πόρων πρώτη ύλη & απόβλητα θα υπάρχει 

η δυνατότητα μιας επιπρόσθετης ενίσχυσης +5%. Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις των κλάδων 

τουρισμού και εστίασης παρεμβάσεις και στις ροές νερού και ενέργειας ή / και αποβλήτων θα δίνει 

τη δυνατότητα επιπρόσθετης ενίσχυσης +5%.  

 
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που έχουν προκύψει και μέσα από την αποτύπωση των λειτουργικών 
διαδικασιών για τους τρεις κλάδους είναι:  

 

A/A Κατηγορία Δαπάνης 

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ 

Ποσό στον Επιχορηγούμενο 

Προϋπολογισμό του Έργου 
 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 25% 

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100% 

3 Μεταφορικά μέσα 30% 

4 
Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών 

δοκιμών 

15% 

(και μέχρι του ποσού των 5.000€ 

ανά σύστημα διαχείρισης) 



Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για το  
Σχεδιασμό Δράσεων Επιχειρηματικότητας  
στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, στο Πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027 

7 

 

A/A Κατηγορία Δαπάνης 

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ 

Ποσό στον Επιχορηγούμενο 

Προϋπολογισμό του Έργου 
 

5 
Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας 
10% 

6 
Αυτοματισμοί - Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες 

Λογισμικού 
30% 

7 Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη 10% 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση εφαρμογών κυκλικής οικονομίας 

στις διαδικασίες κάθε κλάδου – όπως αυτές αποτυπώνονται στα συμπεράσματα του Π.7- και πιο 

συγκεκριμένα:  

• Κλάδος Αγροδιατροφής 

– Εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού ως φυσικό πόρο, το οποίο εναλλακτικά, μπορεί να προέρχεται 

είτε μέσω ανακυκλοφορίας στην παραγωγική διαδικασία (επαναχρησιμοποίηση), είτε μέσω 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (συνήθως για αξιοποίηση ως νερό άρδευσης ή άλλη χρήση), είτε 

μέσω ανάκτησης νερού από όμβρια ύδατα ή/και μονάδες αφαλάτωσης. Στην εξοικονόμηση 

κατανάλωσης νερού – σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές κατευθύνσεις – 

εντάσσονται και εφαρμογές αυτοματισμών και ΤΠΕ ικανές να μειώσουν περιττή χρήση νερού τόσο 

κατά την παραγωγική διαδικασία, όσο και κατά τις εργασίες έκπλυσης της γραμμής παραγωγής.  

– Εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας προερχόμενης από καύση ορυκτών πόρων, όπου κατά 

προτεραιότητα προτείνεται η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας μέσω εφαρμογών 

παραγωγής βιοαερίου από επιλεγμένες ροές βιοαποβλήτων, η ενεργειακή αξιοποίηση υγρών 

βιοκαυσίμων προερχόμενων από επεξεργασία αποβλήτων βιολογικής βάσης, η ενεργειακή 

αξιοποίηση ξηράς φυτικής βιομάζας προς παραγωγή θερμικής ενέργειας για άλλες εφαρμογές (π.χ. 

ιδιοκαταναλώσεις) και η χρήση συμβατικών ΑΠΕ (αιολικά, Φ/Β – ηλιακά και γεωθερμία) για την 

περίπτωση όπου τα συνθετικά μέρη έκαστης τεχνολογικής εφαρμογής έχουν κατασκευαστεί 

σύμφωνα με τις αρχές οικολογικού σχεδιασμού. Στην εξοικονόμηση ενέργειας εντάσσονται – 

σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές κατευθύνσεις – εντάσσονται και εφαρμογές 

αυτοματισμών και ΤΠΕ ικανές να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας από ορυκτούς πόρους κατά 

την παραγωγική διαδικασία. 

– Διαχείριση αποβλήτων, υπολειμμάτων και υποπροϊόντων όπου, ανάλογα με τη χημική σύσταση και 

τη φυσική κατάσταση κάθε απορριπτώμενης ροής, σε συμφωνία με την ιεράρχηση δράσεων 

διαχείρισης και με βάση το εύρος της προστιθέμενης αξίας, προτείνεται η ανάκτηση βιο-δραστικών 

ουσιών με σκοπό τη χρήση αυτών ως πρόσθετα για την ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση 

άλλων προϊόντων, η ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών για παραγωγή ζωοτροφών, η 

αξιοποίηση ως μέσο παραγωγής βιοαερίου ή/και για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών – compost και 

τέλος, η ενεργειακή αξιοποίηση είτε για παραγωγή βιοκαυσίμων, είτε απευθείας για ανάκτηση του 

ενεργειακού δυναμικού. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα απόβλητα υλικών συσκευασίας 

που παράγονται κατά τη φάση τυποποίηση έκαστου προϊόντος αγροδιατροφής όπου, απαιτείται να 

τηρούνται οι ανώτερες ιεραρχικά δράσεις διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση, 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση). 

 

• Κλάδος Τουρισμού  

– Εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού ως φυσικό πόρο, το οποίο, προκειμένου για χρήσεις που 

σχετίζονται με τις εργασίες καθαρισμού των χώρων της επιχείρησης, μπορεί να προέρχεται μέσω 

ανάκτησης νερού από όμβρια ύδατα ή/και μονάδες αφαλάτωσης. Ειδικά για τις καταναλώσεις νερού 

προς κάλυψη των απαιτήσεων υγιεινής του πελατολογίου – σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές, εθνικές 

και περιφερειακές κατευθύνσεις – εντάσσονται εφαρμογές αυτοματισμών και ΤΠΕ ικανές να 

μειώσουν περιττή χρήση νερού. Τέλος, το νερό άρδευσης των χώρων πρασίνου της επιχείρησης 

δύναται να προέρχεται κατόπιν τριτοβάθμιας επεξεργασίας των αστικού τύπου λυμάτων μέσω 

τεχνολογιών compact βιολογικού καθαρισμού. 

– Εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από χρήση συμβατικών ΑΠΕ 

(αιολικά, Φ/Β – ηλιακά και γεωθερμία) για την περίπτωση όπου τα συνθετικά μέρη έκαστης 
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τεχνολογικής εφαρμογής έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές οικολογικού σχεδιασμού. 

Στην εξοικονόμηση ενέργειας εντάσσονται – σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές 

κατευθύνσεις – και εφαρμογές αυτοματισμών και ΤΠΕ ικανές να μειώσουν την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά την παροχή υπηρεσιών εστίασης. 

– Διαχείριση αποβλήτων, όπου οι σχετικές δράσεις προσδιορίζονται εν μέρει από την υφιστάμενη 

εθνική νομοθεσία περί αστικών στερεών αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις ανώτερες ιεραρχικά 

δράσεις διαχείρισης (πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση). Ειδικότερα, προκειμένου για αποσυρόμενο, περιττό αλλά λειτουργικό εξοπλισμό 

προτείνεται κατά προτεραιότητα η εφαρμογή δράσεων πρόληψης υπό την έννοια δωρεάς 

μεταχειρισμένων στοιχείων εξοπλισμού (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, είδη 

κλωστοϋφαντουργίας κ.λπ.) προς ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες πληθυσμού στο πλαίσιο 

σκοπών κοινωνικής αλληλεγγύης. Εν συνεχεία, προκειμένου για απόβλητα αναλωσίμων και υλικών 

συσκευασίας, απαιτείται η εφαρμογή χωριστής συλλογής αυτών – εντός της επιχείρησης – με κάδους 

διακριτής σήμανσης (βιοαπόβλητα - ‘καφέ’ κάδος, χαρτί - ‘κίτρινος’ κάδος, γυαλί – ‘γαλάζιος’ 

κάδος, πλαστικά & μέταλλα – ‘κόκκινος’ κάδος). Ειδικά για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που 

προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου, προτείνεται η επεξεργασία αυτών με 

σκοπό την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – compost.   

 

• Κλάδος Εστίασης  

– Εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού ως φυσικό πόρο, το οποίο, προκειμένου για χρήσεις που 

σχετίζονται με τις εργασίες καθαρισμού των χώρων της επιχείρησης, μπορεί να προέρχεται μέσω 

ανάκτησης νερού από όμβρια ύδατα ή/και μονάδες αφαλάτωσης. Ειδικά για τις εργασίες παρασκευής 

γευμάτων που απαιτείται η κατανάλωση νερού – σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές 

κατευθύνσεις – εντάσσονται εφαρμογές αυτοματισμών και ΤΠΕ ικανές να μειώσουν περιττή χρήση νερού.  

– Εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από χρήση συμβατικών ΑΠΕ 

(αιολικά, Φ/Β – ηλιακά και γεωθερμία) για την περίπτωση όπου τα συνθετικά μέρη έκαστης τεχνολογικής 

εφαρμογής έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές οικολογικού σχεδιασμού. Στην εξοικονόμηση 

ενέργειας εντάσσονται – σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές κατευθύνσεις – και 

εφαρμογές αυτοματισμών και ΤΠΕ ικανές να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 

παροχή υπηρεσιών εστίασης. 

– Διαχείριση αποβλήτων, όπου οι σχετικές δράσεις προσδιορίζονται εν μέρει από την υφιστάμενη 

εθνική νομοθεσία περί αστικών στερεών αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις ανώτερες ιεραρχικά δράσεις 

διαχείρισης (πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση). 

Ειδικότερα, προκειμένου για τα βιοαπόβλητα προτείνεται κατά προτεραιότητα η εφαρμογή δράσεων 

πρόληψης υπό την έννοια δωρεάς περίσσειας γευμάτων προς ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες 

πληθυσμού στο πλαίσιο σκοπών κοινωνικής αλληλεγγύης. Εν συνεχεία, προκειμένου για βιοαπόβλητα 

προετοιμασίας τροφίμων και γευμάτων, αλλά και απόβλητα αναλωσίμων και υλικών συσκευασίας, 

απαιτείται η εφαρμογή χωριστής συλλογής αυτών – εντός της επιχείρησης – με κάδους διακριτής 

σήμανσης (βιοαπόβλητα - ‘καφέ’ κάδος, χαρτί - ‘κίτρινος’ κάδος, γυαλί – ‘γαλάζιος’ κάδος, πλαστικά 

& μέταλλα – ‘κόκκινος’ κάδος). Ειδικά για τα απόβλητα βρώσιμων ελαίων, εκτός από τη χωριστή 

συλλογή προτείνεται και η χρήση εξοπλισμού διαχωριστή ελαίων – λιπών.   

 

3.3 Συνολικός Προϋπολογισμός, Κατανομή & Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων  

Μετά, από την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και του βαθμού ωριμότητάς τους, στοιχεία 

που καταγράφηκαν κατά το στάδιο της διαβούλευσης προτείνεται:  

I. ο συνολικός προϋπολογισμός της πρώτης Πρόσκλησης Προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας να 

ανέρχεται σε 5.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Η προτεινόμενη κατανομή του προϋπολογισμού στις 

Περιφερειακές Ενότητες είναι: 

 

Περιφερειακές Ενότητες Δημόσια Δαπάνη (σε €) 

Χανίων 1.500.000 

Ρεθύμνης 1.000.000 

Ηρακλείου 2.000.000 

Λασιθίου 500.000 
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Περιφερειακές Ενότητες Δημόσια Δαπάνη (σε €) 

Σύνολο 5.000.000 

 

II. να προβλεφθεί η ύπαρξη δύο διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων και να δίνεται η 

δυνατότητα υποβολής επενδυτικού σχεδίου σε μια εξ αυτών Α) Κατηγορία επενδυτικών σχεδίων 

από 25.000 € - 100.000 € και Β) Κατηγορία επενδυτικών σχεδίων από > 100.000 € - 500.000 €.  

III. ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης να επιμεριστεί διακριτά για τις δύο παραπάνω 

κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων ήτοι 2.500.000 € (Δημόσια Δαπάνη) για επενδυτικά σχέδια της 

Κατηγορίας Α και 2.500.000 € (Δημόσια Δαπάνη) για επενδυτικά σχέδια της Κατηγορίας Β. 

 

4. Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης και 
Αξιολόγησης  

Το πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί ένα καινούργιο επενδυτικό πεδίο για τις επιχειρήσεις και για τον 

λόγο αυτό πρέπει να τους δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για ουσιαστική πληροφόρηση, ωρίμανση και κατάρτιση 

ενός αξιόπιστου επενδυτικού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται:  

- η οικεία Πρόσκληση να είναι συνέχεια ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

(με δυνατότητα αύξησής του ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί) 

- η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης να είναι άμεση (first in – first out)  

- να προηγηθεί ένας ικανός χρόνος (εκτίμηση για 2 μήνες) προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, κατά 

τον οποίο θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γ         ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

10         Βιομηχανία τροφίμων 

10.1         Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος 

  10.11       Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

    10.11.1     

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, 

αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διατίθεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 

      10.11.11   

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διατίθεται νωπό ή 

διατηρημένο με απλή ψύξη 

      10.11.12   

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διατίθεται νωπό ή 

διατηρημένο με απλή ψύξη 

      10.11.13   

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διατίθεται νωπό ή 

διατηρημένο με απλή ψύξη 

      10.11.14   

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διατίθεται νωπό ή 

διατηρημένο με απλή ψύξη 

      10.11.15   

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διατίθεται 

νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 

    10.11.2     

Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, 

αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διατίθενται νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη 

      10.11.20   

Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, 

αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διατίθενται νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη 

        10.11.20.01 Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας 

    10.11.3     

Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· 

άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων 

      10.11.31   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διατίθεται κατεψυγμένο 
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ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      10.11.32   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διατίθεται κατεψυγμένο 

      10.11.33   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διατίθεται κατεψυγμένο 

      10.11.34   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διατίθεται κατεψυγμένο 

      10.11.35   

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διατίθεται 

κατεψυγμένο 

      10.11.39   

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που 

διατίθενται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

    10.11.4     

Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και 

ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και 

προβατοειδών 

      10.11.41   

Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη 

καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλιού που έχει πλυθεί πάνω 

στην προβιά 

      10.11.42   

Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών, που 

διατίθενται ολόκληρα 

      10.11.43   Επεξεργασία άλλων ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών 

      10.11.44   Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών 

      10.11.45   Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή κατσικιών 

    10.11.5     Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων 

      10.11.50   Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων 

    10.11.6     Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων 

      10.11.60   Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων 

    10.11.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου 

και διατηρημένου κρέατος 

      10.11.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου 

και διατηρημένου κρέατος 

        10.11.99.01 Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων 

  10.12       Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

    10.12.1     

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διατίθεται νωπό ή 

διατηρημένο με απλή ψύξη 
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      10.12.10   

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διατίθεται νωπό ή 

διατηρημένο με απλή ψύξη 

    10.12.2     Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διατίθεται κατεψυγμένο 

      10.12.20   Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διατίθεται κατεψυγμένο 

    10.12.3     Επεξεργασία λιπών πουλερικών 

      10.12.30   Επεξεργασία λιπών πουλερικών 

    10.12.4     Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών 

      10.12.40   Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών 

    10.12.5     

Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και 

πούπουλα 

      10.12.50   

Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και 

πούπουλα 

    10.12.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου 

και διατηρημένου κρέατος πουλερικών 

      10.12.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου 

και διατηρημένου κρέατος πουλερικών 

  10.13       Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

    10.13.1     

Παραγωγή διατηρημένων τροφών και παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων ή 

αίματος 

      10.13.11   

Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά 

(μπέικον και ζαμπόν) 

      10.13.12   Παραγωγή βοδινού κρέατος, που διατίθεται αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό 

      10.13.13   

Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διατίθενται αλατισμένα, 

σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· 

παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων 

      10.13.14   

Παραγωγή λουκάνικων, σαλαμιών και παρόμοιων προϊόντων, από κρέας, εντόσθια 

ή αίμα 

        10.13.14.01 Παραγωγή αλλαντικών 

        10.13.14.02 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας άλλων ζώων 

        10.13.14.03 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας βοοειδών 
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        10.13.14.04 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας πουλερικών 

        10.13.14.05 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας χοιροειδών 

      10.13.15   

Παραγωγή άλλων ειδών προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, 

εντοσθίων ή αίματος εκτός από έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια 

      10.13.16   

Παραγωγή αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων κρέατος, ακατάλληλων για 

ανθρώπινη κατανάλωση· ινωδών κατάλοιπων ξιγκιών 

    10.13.9     

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων 

κρέατος· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας 

προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών 

      10.13.91   

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων 

κρέατος 

        10.13.91.01 Υπηρεσίες διατήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος 

        10.13.91.02 Υπηρεσίες κατάψυξης κρέατος και προϊόντων κρέατος 

      10.13.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων 

κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.2         Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

  10.20       Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

    10.20.1     

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διατίθενται νωπά, διατηρημένα με απλή 

ψύξη ή κατεψυγμένα 

      10.20.11   

Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή 

μη), που διατίθενται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

      10.20.12   

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που διατίθενται, 

νωπά ή απλής ψύξης 

      10.20.13   Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διατίθενται κατεψυγμένα 

      10.20.14   Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διατίθενται κατεψυγμένα 

      10.20.15   

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

διατίθεται κατεψυγμένη 

      10.20.16   

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, που διατίθενται 

κατεψυγμένα 
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    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 

      10.20.22   

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 

      10.20.23   Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, αποξηραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε άλμη 

        10.20.23.01 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων 

      10.20.24   Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέτων ψαριών, καπνιστών 

      10.20.25   

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή 

διατηρημένων, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι 

        10.20.25.01 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών ψαριών 

      10.20.26   Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού 

    10.20.3     

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων 

ασπόνδυλων, που διατίθενται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

      10.20.31   Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, που διατίθενται κατεψυγμένα 

      10.20.32   

Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, που διατίθενται κατεψυγμένα, 

αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά 

      10.20.33   

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διατίθενται 

κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά 

      10.20.34   

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή 

διατηρημένων· μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο 

παρασκευασμένων ή διατηρημένων 

    10.20.4     

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 

      10.20.41   

Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, 

μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση 
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      10.20.42   

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, 

καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων 

    10.20.9     

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 

      10.20.91   

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή 

προϊόντων ψαριών 

      10.20.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων 

και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.3         Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

  10.31       Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

    10.31.1     Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών 

      10.31.11   

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών, που διατίθενται 

κατεψυγμένες 

      10.31.12   

Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι 

περαιτέρω επεξεργασμένων 

        10.31.12.01 Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών 

        10.31.12.02 Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς) και παρόμοιων ειδών 

        10.31.12.03 Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες 

      10.31.13   

Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, με τη μορφή αλευριών, χονδράλευρων, 

νιφάδων, κόκκων και σβόλων 

      10.31.14   Παραγωγή πατατών παρασκευασμένων ή διατηρημένων 

    10.31.9     

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας· 

εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 

παρασκευασμένων και διατηρημένων πατατών 

      10.31.91   Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας 

      10.31.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων 

και διατηρημένων πατατών 

  10.32       Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 
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    10.32.1     Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

      10.32.11   Παραγωγή χυμού ντομάτας 

      10.32.12   Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού 

      10.32.13   Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ 

      10.32.14   Παραγωγή χυμού ανανά 

      10.32.15   Παραγωγή χυμού σταφυλιών 

      10.32.16   Παραγωγή χυμού μήλων 

      10.32.17   Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών 

      10.32.19   Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων 

    10.32.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων 

και λαχανικών 

      10.32.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων 

και λαχανικών 

  10.39       Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

    10.39.1     Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από πατάτες 

      10.39.11   

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, που διατίθενται 

κατεψυγμένα 

      10.39.12   Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών 

      10.39.13   Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών 

      10.39.14   

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που 

διατίθενται κομμένα και συσκευασμένα 

      10.39.15   

Επεξεργασία και συντήρηση φασολιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από 

ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά 

      10.39.16   

Επεξεργασία και συντήρηση μπιζελιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από 

ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά 

      10.39.17   

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), 

συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα 

φαγητά με λαχανικά 

        10.39.17.01 Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες 

        10.39.17.02 Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά 
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        10.39.17.03 Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων 

      10.39.18   

Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών 

με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή 

συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ 

    10.39.2     Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος 

      10.39.21   

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, 

ψημένων ή άψητων, που διατίθενται κατεψυγμένα 

      10.39.22   

Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με 

κέλυφος 

        10.39.22.01 Παραγωγή κομπόστας φρούτων 

        10.39.22.02 

Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από 

φρούτα και άλλους καρπούς 

      10.39.23   

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων 

φιστικιών, που διατίθενται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο 

παρασκευασμένα 

        10.39.23.01 Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών 

        10.39.23.02 Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών 

      10.39.24   

Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για 

άμεση κατανάλωση 

        10.39.24.01 Παραγωγή αποξηραμένης σταφίδας 

        10.39.24.02 Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων 

        10.39.24.03 Παραγωγή αποξηραμένων σύκων 

      10.39.25   Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος 

    10.39.3     

Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και 

υποπροϊόντων 

      10.39.30   

Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και 

υποπροϊόντων 

    10.39.9     

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και 

λαχανικών• Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 

άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών 
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      10.39.91   

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και 

λαχανικών 

        10.39.91.01 Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών 

      10.39.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων 

παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών 

10.4         Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

  10.41       Παραγωγή ελαίων και λιπών 

    10.41.1     

Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που διατίθενται 

ακατέργαστα 

      10.41.11   

Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την ονομασία "saindoux" (από χοιρινό λίπος), 

ελαιοστεατίνης, ελαιομαργαρίνης και στεατέλαιου, που δεν έχουν 

γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς 

      10.41.12   

Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τoυς, ψαριώv και θαλάσσιων 

θηλαστικών 

      10.41.19   

Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τoυς, 

εξευγενισμένων ή μη, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

    10.41.2     Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διατίθενται ακατέργαστα 

      10.41.21   Παραγωγή σογιέλαιου, που διατίθεται ακατέργαστο 

        10.41.21.01 Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά 

      10.41.22   Παραγωγή αραχιδέλαιου, που διατίθεται ακατέργαστο 

      10.41.23   Παραγωγή ελαιόλαδου, που διατίθεται ακατέργαστο 

        10.41.23.01 Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου 

        10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων 

      10.41.24   Παραγωγή ηλιέλαιου, που διατίθεται ακατέργαστο 

      10.41.25   Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διατίθεται ακατέργαστο 

      10.41.26   

Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου, που διατίθενται 

ακατέργαστα 

      10.41.27   Παραγωγή φοινικέλαιου, που διατίθεται ακατέργαστο 

      10.41.28   Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας, που διατίθεται ακατέργαστο 

      10.41.29   Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διατίθενται ακατέργαστα 
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    10.41.3     Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter) 

      10.41.30   Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter) 

    10.41.4     

Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων· 

αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς 

      10.41.41   Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων 

        10.41.41.01 Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα 

      10.41.42   

Παραγωγή αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, 

εκτός του σιναπιού 

    10.41.5     Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων 

      10.41.51   

Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 

μεταποιημένων 

        10.41.51.01 Εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων 

      10.41.52   

Παραγωγή αραχιδέλαιου και των κλασμάτων του, έστω και εξευγενισμένων, αλλά 

όχι χημικά μεταποιημένων 

      10.41.53   

Παραγωγή ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 

μεταποιημένων 

        10.41.53.01 Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου 

      10.41.54   

Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 

μεταποιημένων 

      10.41.55   

Παραγωγή βαμβακέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι 

χημικά μεταποιημένων 

      10.41.56   

Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, 

εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

      10.41.57   

Παραγωγή φοινικέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι 

χημικά μεταποιημένων 

      10.41.58   

Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά 

όχι χημικά μεταποιημένων 
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      10.41.59   

Παραγωγή άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι 

χημικά μεταποιημένων· σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών 

ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α., 

εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων 

        10.41.59.01 Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά 

    10.41.6     

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω 

παρασκευή 

      10.41.60   

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω 

παρασκευή 

    10.41.7     

Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) - γαλακτωμάτων 

δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή 

ζωικών ή φυτικών κηρών 

      10.41.71   Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) 

      10.41.72   

Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της 

επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών 

    10.41.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών 

      10.41.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών 

        10.41.99.01 Υπηρεσίες εξευγενισμού και υδρογόνωσης ζωικών ελαίων 

        10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου 

  10.42       Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

    10.42.1     Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

      10.42.10   Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

    10.42.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και 

παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

      10.42.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και 

παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.5         Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

  10.51       Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 
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    10.51.1     Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος 

      10.51.11   Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος 

      10.51.12   

Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με περισσότερο από 6% λίπος, μη 

συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων 

    10.51.2     Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή 

      10.51.21   Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη 

      10.51.22   Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη 

    10.51.3     Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη 

      10.51.30   Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη 

    10.51.4     Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί) 

      10.51.40   Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί) 

        10.51.40.01 Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος 

    10.51.5     Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων 

      10.51.51   

Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη ζάχαρη 

ή άλλες γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς 

      10.51.52   

Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν 

υποστεί ζύμωση ή οξίνιση 

      10.51.53   Παραγωγή καζεΐνης 

      10.51.54   Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης 

      10.51.55   Παραγωγή τυρόγαλου 

      10.51.56   Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

        10.51.56.01 Παραγωγή ρυζόγαλου 

    10.51.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας 

γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 

      10.51.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας 

γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 

  10.52       Παραγωγή παγωτών 

    10.52.1     Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 

      10.52.10   Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 

    10.52.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας παγωτών 
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      10.52.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παγωτών 

10.6         Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

  10.61       Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

    10.61.1     Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένου ή σε θραύσματα 

      10.61.11   Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού 

      10.61.12   Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα 

    10.61.2     Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους 

      10.61.21   Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού 

      10.61.22   Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών 

      10.61.23   Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων 

      10.61.24   Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας 

        10.61.24.01 Παραγωγή ζύμης σφολιάτας 

    10.61.3     

Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων 

προϊόντων δημητριακών 

      10.61.31   Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού) και χονδράλευρων σιταριού 

      10.61.32   Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων σιτηρών π.δ.κ.α. 

      10.61.33   Παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών 

        10.61.33.01 Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από καλαμπόκι 

    10.61.4     

Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία 

σιτηρών 

      10.61.40   

Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία 

σιτηρών 

    10.61.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων 

αλευρόμυλων 

      10.61.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων 

αλευρόμυλων 

  10.62       Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

    10.62.1     

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων 

π.δ.κ.α. 



Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για το  
Σχεδιασμό Δράσεων Επιχειρηματικότητας  
στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, στο Πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027 

24 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      10.62.11   

Παραγωγή αμύλων κάθε είδους· ινουλίνης· γλουτένης σιταριού· δεξτρινών και 

άλλων τροποποιημένων αμύλων 

      10.62.12   

Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή 

νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων 

      10.62.13   

Παραγωγή γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης· φρουκτόζης και σιροπιού 

φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α. 

      10.62.14   Παραγωγή καλαμποκέλαιου 

    10.62.2     Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων 

      10.62.20   Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων 

    10.62.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και 

αμυλωδών προϊόντων 

      10.62.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και 

αμυλωδών προϊόντων 

10.7         Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

  10.71       Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

    10.71.1     Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

      10.71.11   Παραγωγή φρέσκου ψωμιού 

        10.71.11.01 Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

        10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο 

        10.71.11.03 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα 

      10.71.12   Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

    10.71.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή 

κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

      10.71.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή 

κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

  10.72       

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

    10.72.1     

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 
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      10.72.11   

Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων 

φρυγανισμένων προϊόντων 

      10.72.12   

Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών 

(γκοφρών) και γκοφρετών 

        10.72.12.01 Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών 

        10.72.12.02 Παραγωγή μπισκότων 

      10.72.19   Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας 

        10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών 

        10.72.19.02 Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

    10.72.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και 

μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

      10.72.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και 

μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

  10.73       

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων 

    10.73.1     

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων 

αλευρωδών προϊόντων 

      10.73.11   

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων 

      10.73.12   Παραγωγή κουσκούς 

    10.73.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, 

ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

      10.73.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, 

ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

        10.73.99.01 Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά 

10.8         Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

  10.81       Παραγωγή ζάχαρης 

    10.81.1     

Παραγωγή ακατέργαστης ή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή 

ζαχαρότευτλα· μελάσας 
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      10.81.11   

Παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά 

μορφή 

      10.81.12   

Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά 

καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές 

ή χρωστικές ουσίες 

      10.81.13   

Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που 

περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρης και σιροπιού 

σφένδαμου 

      10.81.14   Παραγωγή μελασών 

    10.81.2     

Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και 

άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης 

      10.81.20   

Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και 

άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης 

    10.81.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης 

      10.81.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης 

        10.81.99.01 Υπηρεσίες μηχανικής κρυστάλλωσης ζάχαρης 

  10.82       Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

    10.82.1     

Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, 

λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη 

      10.82.11   Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη 

      10.82.12   Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου 

      10.82.13   

Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης 

γλυκαντικής ύλης 

      10.82.14   

Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης 

γλυκαντικής ύλης 

    10.82.2     Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

      10.82.21   

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν 

κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην 

      10.82.22   

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν 

κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην 
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      10.82.23   

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η 

λευκή σοκολάτα) 

        10.82.23.01 Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων 

        10.82.23.02 Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών 

      10.82.24   

Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών 

φυτών διατηρημένων με ζάχαρη 

    10.82.3     Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου 

      10.82.30   Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου 

    10.82.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, 

σοκολάτας και ζαχαρωτών 

      10.82.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, 

σοκολάτας και ζαχαρωτών 

  10.83       Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

    10.83.1     Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

      10.83.11   Επεξεργασία καφέ, που διατίθεται αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος 

      10.83.12   

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και 

συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού 

καφέ 

      10.83.13   

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού 

(που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που 

διατίθενται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg 

      10.83.14   

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και 

παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε 

      10.83.15   Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων 

    10.83.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού 

      10.83.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού 

  10.84       Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

    10.84.1     

Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων· αλευριού και 

χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης μουστάρδας 
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      10.84.11   

Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό 

οξύ 

      10.84.12   

Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων καρυκευμάτων, 

αλευριού και χονδράλευρου από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη 

        10.84.12.01 Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών 

    10.84.2     Παραγωγή μπαχαρικών, που διατίθενται κατεργασμένα 

      10.84.21   Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διατίθεται κατεργασμένη 

      10.84.22   

Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών , που 

διατίθενται αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένων 

      10.84.23   Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων κατεργασμένων μπαχαρικών 

    10.84.3     Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα 

      10.84.30   Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα 

    10.84.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και 

καρυκευμάτων 

      10.84.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και 

καρυκευμάτων 

  10.85       Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

    10.85.1     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

      10.85.11   

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος 

ή το αίμα 

      10.85.12   

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και 

τα μαλάκια 

      10.85.13   Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά 

      10.85.14   Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά 

      10.85.19   

Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η 

κατεψυγμένη πίτσα) 

    10.85.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων 

γευμάτων και φαγητών 

      10.85.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων 

γευμάτων και φαγητών 
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  10.86       

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών 

τροφών 

    10.86.1     

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών 

τροφών 

      10.86.10   

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών 

τροφών 

        10.86.10.01 Παραγωγή παιδικών τροφών 

        10.86.10.02 Παραγωγή τροφών για διαβητικούς 

    10.86.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 

ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

      10.86.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 

ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

  10.89       Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

    10.89.1     

Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· 

εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 

      10.89.11   Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους 

      10.89.12   

Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων· 

αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού 

      10.89.13   

Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, 

νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 

        10.89.13.01 Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών 

        10.89.13.02 Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ 

      10.89.14   Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων 

      10.89.15   

Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και 

πηκτικών παραγόντων 

      10.89.19   Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

    10.89.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων 

διατροφής π.δ.κ.α. 

      10.89.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων 

διατροφής π.δ.κ.α. 
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10.9         Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

  10.91       

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 

αγροκτήματα 

    10.91.1     

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 

αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού 

      10.91.10   

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 

αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού 

        10.91.10.01 Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών 

    10.91.2     Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa) 

      10.91.20   Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa) 

    10.91.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για 

ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

      10.91.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για 

ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα 

  10.92       Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

    10.92.1     Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς 

      10.92.10   Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς 

    10.92.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα 

συντροφιάς 

      10.92.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα 

συντροφιάς 

11         Ποτοποιία 

11.0         Ποτοποιία 

  11.01       Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

    11.01.1     Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

      11.01.10   Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

    11.01.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων 

ποτών 

      11.01.99   Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών 
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        11.01.99.01 Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων 

  11.02       Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

    11.02.1     Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών 

      11.02.11   Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια 

      11.02.12   

Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου 

σταφυλιών 

    11.02.2     Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης 

      11.02.20   Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης 

    11.02.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από 

σταφύλια 

      11.02.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από 

σταφύλια 

  11.03       Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

    11.03.1     

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, 

υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη 

      11.03.10   

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, 

υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη 

    11.03.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων 

οίνων από φρούτα 

      11.03.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων 

οίνων από φρούτα 

  11.04       Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

    11.04.1     Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια 

      11.04.10   Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια 

    11.04.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη 

αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση 

      11.04.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη 

αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση 

  11.05       Ζυθοποιία 

    11.05.1     Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας 
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      11.05.10   Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας 

    11.05.2     Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης 

      11.05.20   Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης 

    11.05.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας 

      11.05.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας 

  11.06       Παραγωγή βύνης 

    11.06.1     Παραγωγή βύνης 

      11.06.10   Παραγωγή βύνης 

    11.06.9     Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης 

      11.06.99   Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης 

  11.07       

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων 

νερών 

    11.07.1     Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών 

      11.07.11   

Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή 

αρωματισθεί 

      11.07.19   Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών 

        11.07.19.01 Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών 

    11.07.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών 

νερών και αναψυκτικών 

      11.07.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών 

νερών και αναψυκτικών 

        11.07.99.01 Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών 

Ζ         

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

46         

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

46.3         Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

  46.31       Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

    46.31.1     Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 
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      46.31.11   Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών 

        46.31.11.01 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 

        46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

        46.31.11.03 Χονδρικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α. 

        46.31.11.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων σταφυλιών, νωπών 

        46.31.11.05 Χονδρικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών 

        46.31.11.06 

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή 

ινουλίνη, για ανθρώπινη κατανάλωση 

        46.31.11.07 Χονδρικό εμπόριο ελαιοπυρήνα 

        46.31.11.08 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων 

        46.31.11.09 Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σταφυλιών 

        46.31.11.10 Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών 

        46.31.11.11 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών 

        46.31.11.12 Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης 

        46.31.11.13 Χονδρικό εμπόριο ριζωδών και βολβοειδών λαχανικών 

        46.31.11.14 Χονδρικό εμπόριο σπαραγγιών 

        46.31.11.15 Χονδρικό εμπόριο σταφίδων 

        46.31.11.16 

Χονδρικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων 

καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο, γουάβας, φρέσκων 

      46.31.12   Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών 

        46.31.12.01 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων) 

        46.31.12.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων 

        46.31.12.03 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών 

        46.31.12.04 

Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, όχι για 

σπορά 

        46.31.12.05 Χονδρικό εμπόριο διατηρημένων πατατών 

        46.31.12.06 Χονδρικό εμπόριο ελαιών και άλλων καρπών, ξηρών 

        46.31.12.07 Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών 

        46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

        46.31.12.09 Χονδρικό εμπόριο κουκουτσιών βερίκοκων, ροδάκινων ή δαμάσκηνων 
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        46.31.12.10 Χονδρικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ 

        46.31.12.11 Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων 

        46.31.12.12 Χονδρικό εμπόριο λαχανικών προσωρινά διατηρημένων 

        46.31.12.13 

Χονδρικό εμπόριο λαχανικών, διατηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό 

οξύ 

        46.31.12.14 

Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών 

καρπών 

        46.31.12.15 

Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, 

αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων 

        46.31.12.16 Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων 

        46.31.12.17 

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, 

κατεψυγμένων 

        46.31.12.18 

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, προσωρινά διατηρημένων, όχι για 

άμεση κατανάλωση 

        46.31.12.19 

Χονδρικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων 

καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο, γουάβας, ξηρών 

  46.32       Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

    46.32.1     Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

      46.32.11   Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 

        46.32.11.01 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων 

        46.32.11.02 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων 

        46.32.11.03 Χονδρικό εμπόριο άκρων ζώων 

        46.32.11.04 

Χονδρικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου 

του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα 

        46.32.11.05 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων εντοσθίων 

        46.32.11.06 Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών 

        46.32.11.07 Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών 

        46.32.11.08 Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, νωπών ή κατεψυγμένων 

        46.32.11.09 Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών 

        46.32.11.10 Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης 
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        46.32.11.11 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων 

        46.32.11.12 

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής 

ψύξης 

        46.32.11.13 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου 

        46.32.11.14 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης 

        46.32.11.15 Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης 

        46.32.11.16 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων 

        46.32.11.17 

Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, 

αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια, 

βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης ή κατεψυγμένων 

      46.32.12   

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 

πουλερικών) 

        46.32.12.01 

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, 

εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων 

ασπόνδυλων 

        46.32.12.02 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος (γύρου, σουβλακιών κλπ) 

        46.32.12.03 

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, αλατισμένων, σε άλμη, 

αποξηραμένων ή καπνιστών, βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή 

εντοσθίων 

  46.33       

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και 

λιπών 

    46.33.1     

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και 

λιπών 

      46.33.11   Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 

        46.33.11.01 Χονδρικό εμπόριο βούτυρου 

        46.33.11.02 Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές 

        46.33.11.03 

Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, με περισσότερο από 6% λίπος, όχι 

συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων 

        46.33.11.04 

Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς 
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        46.33.11.05 

Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή 

κρέμας 

        46.33.11.06 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος 

        46.33.11.07 Χονδρικό εμπόριο καζεΐνης 

        46.33.11.08 Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος 

        46.33.11.09 Χονδρικό εμπόριο τυρόγαλου 

      46.33.12   Χονδρικό εμπόριο αβγών 

        46.33.12.01 Χονδρικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος 

      46.33.13   Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 

        46.33.13.01 Εξαγωγή ελαιόλαδου 

        46.33.13.02 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων λιπών 

        46.33.13.03 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου 

        46.33.13.04 

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών, ακατέργαστων και εξευγενισμένων, 

εκτός από λίπη βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών 

        46.33.13.05 

Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω 

παρασκευή 

        46.33.13.06 

Χονδρικό εμπόριο καλαμποκέλαιου και των κλασμάτων του, μη χημικά 

τροποποιημένων 

        46.33.13.07 Χονδρικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών 

        46.33.13.08 Χονδρικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων 

        46.33.13.09 

Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, 

βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και σιναπέλαιοιυ 

        46.33.13.10 

Χονδρικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, φοινικοπυρήνων, babassu, 

λινέλαιου, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίων (εκτός από το 

καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους 

  46.34       Χονδρικό εμπόριο ποτών 

    46.34.1     Χονδρικό εμπόριο ποτών 

      46.34.11   

Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη 

αλκοολούχων ποτών 
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        46.34.11.01 Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών 

        46.34.11.02 Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών 

        46.34.11.03 

Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκανθεί 

ή αρωματιστεί 

        46.34.11.04 Χονδρικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες 

        46.34.11.05 Χονδρικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού 

        46.34.11.06 Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών 

      46.34.12   Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 

        46.34.12.01 

Χονδρικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, 

υδρομελιού), μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη 

        46.34.12.02 

Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, 

σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών 

        46.34.12.03 Χονδρικό εμπόριο αφρώδους κρασιού 

        46.34.12.04 Χονδρικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια 

        46.34.12.05 

Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, 

μούστου σταφυλιών 

        46.34.12.06 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών 

        46.34.12.07 Χονδρικό εμπόριο μπίρας 

  46.36       Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

    46.36.1     Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

      46.36.11   Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης 

        46.36.11.01 

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε 

στερεά μορφή 

        46.36.11.02 

Χονδρικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού 

φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π.δ.κ.α., 

τεχνητού μελιού και καραμέλας 

        46.36.11.03 

Χονδρικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά 

μορφή, ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου και μελάσας 

      46.36.12   Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 

        46.36.12.01 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και ειδών αρτοποιίας 
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        46.36.12.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας 

        46.36.12.03 Χονδρικό εμπόριο κώνων παγωτού 

        46.36.12.04 

Χονδρικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών μπισκότων, βαφλών και 

λεπτών μπισκότων 

        46.36.12.05 Χονδρικό εμπόριο πιτών και κουλουριών 

        46.36.12.06 

Χονδρικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και 

παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων 

        46.36.12.07 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας 

        46.36.12.08 Χονδρικό εμπόριο τυροπιτών και σάντουιτς 

        46.36.12.09 Χονδρικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού 

        46.36.12.10 Χονδρικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

        46.36.12.11 Χονδρικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

      46.36.13   Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

        46.36.13.01 Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού, με προκαθορισμένη τιμή πώλησης 

        46.36.13.02 Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά 

        46.36.13.03 Χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 

        46.36.13.04 

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβάνεται η λευκή 

σοκολάτα) που δεν περιέχουν κακάο 

        46.36.13.05 

Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο 

(εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα 

        46.36.13.06 

Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο 

(εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε μορφές χύμα 

        46.36.13.07 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 

        46.36.13.08 

Χονδρικό εμπόριο φρούτων, ξηρών καρπών, φλούδας φρούτων και άλλων μερών 

φυτών, διατηρημένων με ζάχαρη 

  46.37       Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

    46.37.1     Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

      46.37.10   Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

        46.37.10.01 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών 

        46.37.10.02 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων 
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        46.37.10.03 Χονδρικό εμπόριο βούτυρου, λίπους και ελαίου κακάου 

        46.37.10.04 

Χονδρικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και 

παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε 

        46.37.10.05 Χονδρικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών 

        46.37.10.06 

Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη 

γλυκαντική ύλη 

        46.37.10.07 

Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη 

γλυκαντική ύλη 

        46.37.10.08 

Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, 

αλεσμένων και συσκευασμένων 

        46.37.10.09 Χονδρικό εμπόριο καφέ, αποκαφεϊνωμένου 

        46.37.10.10 Χονδρικό εμπόριο καφέ, μη αποκαφεϊνωμένου 

        46.37.10.11 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων 

        46.37.10.12 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων 

        46.37.10.13 

Χονδρικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) 

και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού 

        46.37.10.14 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ 

        46.37.10.15 

Χονδρικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, ουσιών και 

συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ 

  46.38       

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 

καρκινοειδών και μαλακίων 

    46.38.1     Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

      46.38.10   Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

        46.38.10.01 Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών 

        46.38.10.02 

Χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, 

ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης 

        46.38.10.03 Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών ψαριών, ζωντανών 

        46.38.10.04 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων 

        46.38.10.05 

Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων 

ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων 
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        46.38.10.06 

Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, 

παρασκευασμένων ή διατηρημένων 

        46.38.10.07 Χονδρικό εμπόριο στρειδιών 

        46.38.10.08 

Χονδρικό εμπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και 

αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης 

        46.38.10.09 Χονδρικό εμπόριο ψαριών αλίπαστων 

        46.38.10.10 

Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών 

ψαριών, βρώσιμου ιχθυάλευρου 

        46.38.10.11 

Χονδρικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, 

χαβιαριού 

        46.38.10.12 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, ζώντων 

        46.38.10.13 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης 

        46.38.10.14 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων 

        46.38.10.15 

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών 

ψαριών και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων 

    46.38.2     Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων 

      46.38.21   

Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και 

διαιτητικών τροφίμων 

        46.38.21.01 Χονδρικό εμπόριο διαιτητικών τροφών 

        46.38.21.02 

Χονδρικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 

τροφίμων 

        46.38.21.03 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής 

      46.38.29   Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 

        46.38.29.01 

Χονδρικό εμπόριο αβγών χωρίς το κέλυφος, κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων, 

λευκώματος αβγού 

        46.38.29.02 Χονδρικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου 

        46.38.29.03 Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων 

        46.38.29.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων αλευριών δημητριακών π.δ.κ.α. 

        46.38.29.05 

Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι 

νιφάδες αραβόσιτου) 
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        46.38.29.06 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

        46.38.29.07 

Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο 

παρασκευασμένων 

        46.38.29.08 

Χονδρικό εμπόριο αμύλων, ινουλίνης, γλουτένης σιταριού, δεξτρινών και άλλων 

τροποποιημένων αμύλων 

        46.38.29.09 Χονδρικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού 

        46.38.29.10 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης π.δ.κ.α. 

        46.38.29.11 Χονδρικό εμπόριο βύνης 

        46.38.29.12 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής 

        46.38.29.13 

Χονδρικό εμπόριο μαγειρεμένων ζυμαρικών, παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο 

παρασκευασμένων, κουσκούς 

        46.38.29.14 

Χονδρικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς), άλλων μονοκύτταρων 

μικροοργανισμών, νεκρών, παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 

        46.38.29.15 Χονδρικό εμπόριο μειγμάτων για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας 

        46.38.29.16 

Χονδρικό εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που λαμβάνονται από το 

οξικό οξύ 

        46.38.29.17 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς 

        46.38.29.18 Χονδρικό εμπόριο πτηνοτροφών για οικιακά πτηνά 

        46.38.29.19 Χονδρικό εμπόριο ρυζιού, αλεσμένου 

        46.38.29.20 

Χονδρικό εμπόριο σαλτσών, ανάμεικτων καρυκευμάτων και αρτυμάτων, αλευριού και 

χονδράλευρου σιναπιού και παρασκευασμένης μουστάρδας 

        46.38.29.21 Χονδρικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού 

        46.38.29.22 Χονδρικό εμπόριο σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους 

        46.38.29.23 

Χονδρικό εμπόριο ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε 

μορφή νιφάδων, κόκκων κλπ 

        46.38.29.24 Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού 

        46.38.29.25 Χονδρικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων για ανθρώπινη κατανάλωση 

        46.38.29.26 

Χονδρικό εμπόριο φυτικών χυμών και εκχυλισμάτων, πεπτικών ουσιών, βλεννωδών 

και πηκτικών παραγόντων 

        46.38.29.27 Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού) δημητριακών π.δ.κ.α. 
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        46.38.29.28 Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων σιταριού 

  46.39       Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

    46.39.1     Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

      46.39.11   Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων 

      46.39.12   

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και 

καπνού 

        46.39.12.01 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων 

47         

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών 

47.1         Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 

  47.11       

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, 

ποτά ή καπνό 

    47.11.1     

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, 

ποτά ή καπνό 

      47.11.10   

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, 

ποτά ή καπνό 

        47.11.10.01 Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων 

        47.11.10.02 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων 

        47.11.10.03 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά 

        47.11.10.04 Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου 

        47.11.10.05 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 

47.2         Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

  47.21       Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

    47.21.1     Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

      47.21.11   Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών 

        47.21.11.01 Λιανικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ.κ.α. 

        47.21.11.02 Λιανικό εμπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών 

        47.21.11.03 

Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή 

ινουλίνη, για ανθρώπινη κατανάλωση 
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        47.21.11.04 Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, φρέσκων 

        47.21.11.05 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σταφυλιών 

        47.21.11.06 Λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών 

        47.21.11.07 Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού 

        47.21.11.08 Λιανικό εμπόριο οπωροκηπευτικών 

        47.21.11.09 Λιανικό εμπόριο πατάτας, φρέσκιας ή απλής ψύξης 

        47.21.11.10 Λιανικό εμπόριο ριζωδών και βολβοειδών λαχανικών 

        47.21.11.11 

Λιανικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων 

καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο και γουάβας, φρέσκων 

      47.21.12   Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών 

        47.21.12.01 Λιανικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων 

        47.21.12.02 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών 

        47.21.12.03 

Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, εκτός 

αυτών για σπορά 

        47.21.12.04 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων πατατών 

        47.21.12.05 Λιανικό εμπόριο ελαιών και άλλων ελαιούχων καρπών, όχι φρέσκων 

        47.21.12.06 Λιανικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών 

        47.21.12.07 Λιανικό εμπόριο κουκουτσιών βερίκοκων, ροδάκινων ή δαμάσκηνων 

        47.21.12.08 Λιανικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ 

        47.21.12.09 Λιανικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων 

        47.21.12.10 Λιανικό εμπόριο λαχανικών, διατηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ 

        47.21.12.11 Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών 

        47.21.12.12 Λιανικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων 

        47.21.12.13 

Λιανικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, 

κατεψυγμένων 

        47.21.12.14 

Λιανικό εμπόριο χουρμάδων, σύκων, μπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων 

καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, μάνγκο, γουάβας, ξηρών 

  47.22       Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 

    47.22.1     Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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      47.22.13   Λιανικό εμπόριο κρέατος 

        47.22.13.01 

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, 

εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος 

        47.22.13.02 

Λιανικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του 

κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα 

        47.22.13.03 Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών 

        47.22.13.04 Λιανικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών 

        47.22.13.05 Λιανικό εμπόριο κρέατος αιγών 

        47.22.13.06 Λιανικό εμπόριο κρέατος αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών ή γίννων 

        47.22.13.07 Λιανικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης 

        47.22.13.08 Λιανικό εμπόριο κρέατος κουνελιών 

        47.22.13.09 Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου 

        47.22.13.10 Λιανικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης 

        47.22.13.11 Λιανικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης 

        47.22.13.12 

Λιανικό εμπόριο σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης, 

κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά 

σαλιγκάρια 

      47.22.14   Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος 

        47.22.14.01 Λιανικό εμπόριο άκρων ζώων 

        47.22.14.02 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων εντοσθίων 

        47.22.14.03 Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων 

        47.22.14.04 Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης 

        47.22.14.05 

Λιανικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων, αλατισμένων, σε άλμη, 

αποξηραμένων ή καπνιστών, βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή 

εντοσθίων 

        47.22.14.06 Λιανικό εμπόριο λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών 

  47.23       

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 
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    47.23.1     

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

      47.23.15   Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων 

        47.23.15.01 

Λιανικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων, 

ζώντων, νωπών ή απλής ψύξης 

        47.23.15.02 

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, κατεψυγμένων, μαλακίων και άλλων υδρόβιων 

ασπόνδυλων, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, αλατισμένων 

        47.23.15.03 

Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, 

παρασκευασμένων ή διατηρημένων 

        47.23.15.04 Λιανικό εμπόριο καρκινοειδών, μη κατεψυγμένων 

        47.23.15.05 Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών 

        47.23.15.06 Λιανικό εμπόριο στρειδιών 

        47.23.15.07 

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

αβγοτάραχου, νωπών ή απλής ψύξης 

        47.23.15.08 

Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών 

και βρώσιμου ιχθυάλευρου 

        47.23.15.09 

Λιανικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, 

χαβιαριού 

        47.23.15.10 Λιανικό εμπόριο ψαριών, ζώντων 

        47.23.15.11 Λιανικό εμπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης 

        47.23.15.12 

Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών 

και αβγοτάραχου, κατεψυγμένων 

  47.24       

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

    47.24.1     

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

      47.24.16   Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 

        47.24.16.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας 

        47.24.16.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας 
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        47.24.16.03 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση το αλεύρι και παρόμοιων ειδών 

        47.24.16.04 

Λιανικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών, γλυκών μπισκότων, βαφλών και 

λεπτών μπισκότων 

        47.24.16.05 Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζύμης 

        47.24.16.06 

Λιανικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και 

παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων 

        47.24.16.07 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας 

        47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

        47.24.16.09 Λιανικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού 

        47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

        47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

      47.24.17   Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη 

        47.24.17.01 Λιανικό εμπόριο διατηρημένων γλυκών με βάση τη ζάχαρη και παρόμοιων ειδών 

        47.24.17.02 Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 

        47.24.17.03 Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου 

        47.24.17.04 

Λιανικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβάνεται η λευκή 

σοκολάτα), που δεν περιέχουν κακάο 

        47.24.17.05 

Λιανικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο 

(εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα 

        47.24.17.06 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 

        47.24.17.07 

Λιανικό εμπόριο φρούτων, ξηρών καρπών, φλούδας φρούτων και άλλων μερών 

φυτών διατηρημένων με ζάχαρη 

  47.25       Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

    47.25.2     Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

      47.25.25   Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 

        47.25.25.01 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών 

        47.25.25.02 

Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απιδίτη, 

υδρομελιού) και μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη 
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        47.25.25.03 

Λιανικό εμπόριο αποσταγμάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, 

σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών 

        47.25.25.04 Λιανικό εμπόριο αφρώδους κρασιού 

        47.25.25.05 Λιανικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια 

        47.25.25.06 

Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου 

σταφυλιών 

        47.25.25.07 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών 

        47.25.25.08 Λιανικό εμπόριο μπίρας 

      47.25.26   Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών 

        47.25.26.01 Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών 

        47.25.26.02 

Λιανικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκανθεί ή 

αρωματιστεί 

        47.25.26.03 Λιανικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες 

        47.25.26.04 Λιανικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού 

        47.25.26.05 Λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών 

  47.29       Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

    47.29.1     

Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

      47.29.18   Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 

        47.29.18.01 Λιανικό εμπόριο βούτυρου 

        47.29.18.02 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά 

        47.29.18.03 Λιανικό εμπόριο γάλακτος 

        47.29.18.04 

Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας με περισσότερο από 6% λίπος, όχι 

συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων 

        47.29.18.05 Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές 

        47.29.18.06 

Λιανικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας, συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς 

        47.29.18.07 

Λιανικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή 

κρέμας 
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        47.29.18.08 Λιανικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος 

        47.29.18.09 Λιανικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος 

      47.29.19   Λιανικό εμπόριο αβγών 

        47.29.19.01 Λιανικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος 

    47.29.2     Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού 

      47.29.21   Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

        47.29.21.01 Λιανικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου 

        47.29.21.02 Λιανικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων 

        47.29.21.03 

Λιανικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και 

παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε 

        47.29.21.04 Λιανικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών 

        47.29.21.05 

Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη 

γλυκαντική ύλη 

        47.29.21.06 

Λιανικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική 

ύλη 

        47.29.21.07 

Λιανικό εμπόριο καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, 

αλεσμένων και συσκευασμένων 

        47.29.21.08 Λιανικό εμπόριο καφέ αποκαφεϊνωμένου 

        47.29.21.09 Λιανικό εμπόριο καφέ μη αποκαφεϊνωμένου 

        47.29.21.10 Λιανικό εμπόριο μάτε 

        47.29.21.11 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων 

        47.29.21.12 Λιανικό εμπόριο μπαχαρικών, μη κατεργασμένων 

        47.29.21.13 

Λιανικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) και 

εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού σε άμεση συσκευασία, που δεν υπερβαίνει τα 3 kg 

        47.29.21.14 

Λιανικό εμπόριο σαλτσών, ανάμεικτων καρυκευμάτων και αρτυμάτων, αλευριού και 

χονδράλευρου σιναπιού και παρασκευασμένης μουστάρδας 

        47.29.21.15 

Λιανικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ, εκχυλισμάτων, ουσιών και 

συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ 

      47.29.22   Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 
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        47.29.22.01 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου 

        47.29.22.02 Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών 

        47.29.22.03 

Λιανικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών, ακατέργαστων και εξευγενισμένων, εκτός 

από λίπη βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών 

        47.29.22.04 

Λιανικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω 

επεξεργασία 

        47.29.22.05 

Λιανικό εμπόριο καλαμποκέλαιου και των κλασμάτων του, όχι χημικά 

τροποποιημένων 

        47.29.22.06 Λιανικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων 

        47.29.22.07 

Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, 

βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και ελαίου σινάπης, 

ακατέργαστων 

        47.29.22.08 

Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, καρδαμέλαιου, 

βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil), σουσαμέλαιου και 

σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά μη χημικά 

τροποποιημένων 

        47.29.22.09 

Λιανικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, φοινικοπυρήνων, babassu και 

λινέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 

τροποποιημένων, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίου (εκτός από το 

καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α. 

      47.29.23   

Λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων 

ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής 

        47.29.23.01 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής 

        47.29.23.02 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- παιδικών τροφών 

        47.29.23.03 

Λιανικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών 

τροφών 

        47.29.23.04 Λιανικό εμπόριο παιδικών τροφών 

      47.29.24   Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 
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        47.29.24.01 

Λιανικό εμπόριο αβγών χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή 

διατηρημένων, λευκώματος αβγού 

        47.29.24.02 

Λιανικό εμπόριο ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε 

στερεά μορφή 

        47.29.24.03 Λιανικό εμπόριο αλευριών δημητριακών γενικά 

        47.29.24.04 Λιανικό εμπόριο άλλων αλευριών δημητριακών π.δ.κ.α. 

        47.29.24.05 

Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες 

αραβόσιτου) 

        47.29.24.06 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 

        47.29.24.07 

Λιανικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο 

παρασκευασμένων 

        47.29.24.08 

Λιανικό εμπόριο αμύλων, ινουλίνης, γλουτένης σιταριού, δεξτρινών και άλλων 

τροποποιημένων αμύλων 

        47.29.24.09 Λιανικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού 

        47.29.24.10 Λιανικό εμπόριο αράπικων φιστικιών 

        47.29.24.11 Λιανικό εμπόριο βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης π.δ.κ.α. 

        47.29.24.12 Λιανικό εμπόριο βύνης 

        47.29.24.13 

Λιανικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού 

φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π.δ.κ.α., 

τεχνητού μελιού και καραμέλας 

        47.29.24.14 

Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και 

χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες 

αρωματικές ή χρωστικές ουσίες 

        47.29.24.15 

Λιανικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα που 

περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες, ζάχαρης και σιροπιού σφενδάμου 

        47.29.24.16 

Λιανικό εμπόριο μαγειρεμένων ζυμαρικών, παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο 

παρασκευασμένων, κουσκούς 

        47.29.24.17 

Λιανικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς), άλλων μονοκύτταρων 

μικροοργανισμών, νεκρών και παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 

        47.29.24.18 Λιανικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση από ανθρώπους 
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        47.29.24.19 Λιανικό εμπόριο μειγμάτων για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας 

        47.29.24.20 Λιανικό εμπόριο μελάσας 

        47.29.24.21 Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών 

        47.29.24.22 

Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων 

ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένων 

        47.29.24.23 

Λιανικό εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που λαμβάνονται από το οξικό 

οξύ 

        47.29.24.24 Λιανικό εμπόριο οσπρίων, συσκευασμένων 

        47.29.24.25 Λιανικό εμπόριο ρυζιού, αλεσμένου 

        47.29.24.26 Λιανικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού 

        47.29.24.27 Λιανικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους 

        47.29.24.28 Λιανικό εμπόριο σουπών και ζωμών και των παρασκευασμάτων τους 

        47.29.24.29 

Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης 

και σιναπιού, για ανθρώπινη κατανάλωση 

        47.29.24.30 Λιανικό εμπόριο σπόρων σόγιας 

        47.29.24.31 

Λιανικό εμπόριο ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε 

μορφή νιφάδων, κόκκων κλπ 

        47.29.24.32 Λιανικό εμπόριο φυκιών και άλλων αλγών, νωπών ή αποξηραμένων 

        47.29.24.33 Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού 

        47.29.24.34 Λιανικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων, για ανθρώπινη κατανάλωση 

        47.29.24.35 Λιανικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού) δημητριακών 

47.8         Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

  47.81       Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

    47.81.1     Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

      47.81.10   Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

Η         ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

52         Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

52.1         Αποθήκευση 
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  52.10       Αποθήκευση 

    52.10.1     Υπηρεσίες αποθήκευσης 

      52.10.11   Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 

        52.10.11.01 Υπηρεσίες αποθήκευσης μπανανών και λοιπών τροπικών φρούτων 

      52.10.12   Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων 

      52.10.13   Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών 

      52.10.19   Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 

        52.10.19.01 

Υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ), προς αποθήκευση 

αγροτικών προϊόντων 

Θ         

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55         Καταλύματα 

55.1         Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

  55.10       Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

    55.10.1     

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με 

καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) 

      55.10.10   

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με 

καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) 

        55.10.10.01 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο 

        55.10.10.02 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο 

        55.10.10.03 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο 

        55.10.10.04 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο 

55.2         Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

  55.20       Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

    55.20.1     

Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης 

διάρκειας 

      55.20.11   

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες 

νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών 

        55.20.11.01 Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών 
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        55.20.11.02 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή 

υπηρεσιών περιποίησης πελατών 

        55.20.11.03 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών 

περιποίησης πελατών 

        55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια 

        55.20.11.05 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια 

      55.20.12   

Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε 

ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 

      55.20.19   

Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς 

καθημερινή καθαριότητα 

        55.20.19.01 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή 

υπηρεσιών περιποίησης πελατών 

55.3         

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα 

οχήματα 

  55.30       

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα 

οχήματα 

    55.30.1     

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής 

(τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ) 

      55.30.11   Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ) 

      55.30.12   

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και 

ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ) 

        55.30.12.01 Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα 

55.9         Άλλα καταλύματα 

  55.90       Άλλα καταλύματα 

    55.90.1     Άλλες υπηρεσίες καταλύματος 

      55.90.11   

Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες 

και σχολικούς κοιτώνες 

      55.90.12   

Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για εργαζομένους σε ξενώνες 

εργαζομένων ή κατασκηνώσεις 



Υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για το  
Σχεδιασμό Δράσεων Επιχειρηματικότητας  
στον Τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, στο Πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027 

54 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      55.90.13   Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 

      55.90.19   Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56         Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

56.1         Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

  56.10       Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

    56.10.1     Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

      56.10.11   Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου 

        56.10.11.01 Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 

        56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 

        56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή 

μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) 

απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 

        56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο 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 

        56.10.11.05 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), 

με παροχή σερβιρίσματος 

        56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα 

        56.10.11.07 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή 

επιχείρηση, χωρίς προσωπικό) 

        56.10.11.08 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος 

        56.10.11.09 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή 

σερβιρίσματος 

        56.10.11.10 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 

ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος 

        56.10.11.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος 

        56.10.11.12 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 
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        56.10.11.13 

Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, 

γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος 

      56.10.12   Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε βαγόνι-εστιατόριο και σε πλοία 

        56.10.12.01 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε πλοίο 

      56.10.13   Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service) 

        56.10.13.01 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), 

με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος 

        56.10.13.02 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, πιτσαρία κλπ 

χωρίς ζωντανή μουσική, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 

        56.10.13.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο με παροχή 

καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 

        56.10.13.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, 

τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερβιρίσματος 

      56.10.19   Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

        56.10.19.01 

Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια 

(ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις) 

        56.10.19.02 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), 

χωρίς παροχή καθίσματος 

        56.10.19.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο), χωρίς παροχή 

καθίσματος 

        56.10.19.04 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο 

        56.10.19.05 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου 

        56.10.19.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου 

        56.10.19.07 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους 

        56.10.19.08 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, ουζερί, καφέ-ουζερί, 

μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος 

        56.10.19.09 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές 

καντίνες 

        56.10.19.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο 
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        56.10.19.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα 

        56.10.19.12 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα αναψυκτηρίων, χωρίς παροχή 

καθίσματος 

        56.10.19.13 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα που πωλούν σουβλάκια, σάντουιτς και 

τα συναφή, χωρίς παροχή καθίσματος 

        56.10.19.14 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών, 

χωρίς παροχή καθίσματος 

        56.10.19.15 Υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο 

56.2         

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 

εστίασης 

  56.21       Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

    56.21.1     Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 

      56.21.11   Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών 

        56.21.11.01 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες 

      56.21.19   Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 

        56.21.19.01 

Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς 

χώρους 

  56.29       Άλλες υπηρεσίες εστίασης 

    56.29.1     Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει 

      56.29.11   Υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει για μεταφορικές εταιρείες 

        56.29.11.01 Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά 

        56.29.11.02 Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά 

        56.29.11.03 

Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών 

και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης 

      56.29.19   Άλλες υπηρεσίες εστιατορίου επί συμβάσει 

        56.29.19.01 Υπηρεσίες μάγειρα (με σύμβαση έργου) 

    56.29.2     Υπηρεσίες καντίνας 

      56.29.20   Υπηρεσίες καντίνας 

        56.29.20.01 Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες 
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        56.29.20.02 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων 

        56.29.20.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων 

        56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) 

        56.29.20.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια 

56.3         Δραστηριότητες παροχής ποτών 

  56.30       Δραστηριότητες παροχής ποτών 

    56.30.1     Υπηρεσίες παροχής ποτών 

      56.30.10   Υπηρεσίες παροχής ποτών 

        56.30.10.01 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο 

        56.30.10.02 

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση 

πρόσβασης στο διαδίκτυο 

        56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 

        56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ 

        56.30.10.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια 

        56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 

        56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια 

        56.30.10.08 

Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 

(internet-cafe) 

        56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ 

        56.30.10.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καφωδείο 

        56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - μπουάτ 

        56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - ντισκοτέκ 

        56.30.10.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων 

        56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο 

 

 

 

 


