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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΟΜΕΙΣ Ή ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

(ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ Ν. 3908/2011) 

•  35.11.10.09 − Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
•  42 − Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευα−

στικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
•  43 − Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
•  45 − Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
•  46 − Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
•  47 − Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
•  56 − Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
•  69 − Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
•  70 − Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων − δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
•  71 − Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών − τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
•  73 − Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
•  77 − Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
•  79 − Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων 

και συναφείς δραστηριότητες.
•  85 – Εκπαίδευση
•  86 − Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
•  90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση. 
•  93 − Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
•  Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων πάσης 

φύσεως, δηλ. τόσο κάτω των τριών αστέρων (3*) όσο και άνω της κατηγορίας αυτής.

Τομείς/κλάδοι της οικονομίας που παραμένουν εξαιρούμενοι:
•  41 – Κατασκευές κτηρίων. 
•  60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 
•  64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
•  65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφά−

λιση. 
•  66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη−

τες. 
•  68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. 
•  75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες. 
•  78 – Δραστηριότητες απασχόλησης. 
•  80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας. 
•  81 – Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους. 
•  84 – Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
•  88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος. 
•  92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. 
•  94 – Δραστηριότητες οργανώσεων. 
•  96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών. 
•  97 – Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού. 
•  98 – Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών – και υπηρε−

σιών – για ίδια χρήση. 
•  99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.




