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Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (Πρωτογενής Τομέας)

Ορυχεία και Λατομεία

Μεταποιητική βιομηχανία

Εκτύπωση  εφημερίδων

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

Βιβλιοδετικές  και  συναφείς  δραστηριότητες

Επισκευή  και  συντήρηση  πλοίων  και σκαφών

Παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος,  φυσικού  αερίου,  ατμού  και     κλιματισμού

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή

Κατασκευές  κτιρίων

Έργα  πολιτικού  μηχανικού

Εξειδικευμένες  κατασκευαστικές  δραστηριότητες

Χονδρικό  και  λιανικό  εμπόριο˙ επισκευή  μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  μοτοσικλετών

Χονδρικό  εμπόριο

Λιανικό  εμπόριο

Χερσαίες  μεταφορές  και  μεταφορές  μέσω  αγωγών

και εξαιρούνται  τα πιο κάτω NACE και δύνανται να υποβάλουν αίτηση:

Αστικές  και  προαστιακές  χερσαίες  μεταφορές  επιβατών

Εκμετάλλευση  ταξί

Άλλες  χερσαίες  μεταφορές  επιβατών  π.δ.κ.α.

Τηλεπικοινωνίες

Δραστηριότητες  προγραμματισμού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  παροχής  συμβουλών  και  συναφείς  

δραστηριότητες

Δραστηριότητες  υπηρεσιών πληροφορίας

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,  με  εξαίρεση  τις  ασφαλιστικές  δραστηριότητες  και  τα  

συνταξιοδοτικά  ταμεία

Ασφαλιστικά,  αντασφαλιστικά  και  συνταξιοδοτικά  ταμεία,  εκτός  από  την  υποχρεωτική  κοινωνική  ασφάλιση

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαχείριση  ακίνητης  περιουσίας

Νομικές  και  λογιστικές  δραστηριότητες

Δραστηριότητες  κεντρικών  γραφείων·  δραστηριότητες  παροχής  συμβουλών  διαχείρισης

Αρχιτεκτονικές  δραστηριότητες  και  δραστηριότητες  μηχανικών·  τεχνικές  δοκιμές  και  αναλύσεις

Επιστημονική  έρευνα  και  ανάπτυξη

Άλλες  επαγγελματικές,  επιστημονικές  και  τεχνικές  δραστηριότητες

Μη  διαφοροποιημένες  δραστηριότητες  ιδιωτικών  νοικοκυριών,  που  αφορούν  την  παραγωγή  αγαθών - και  

υπηρεσιών - για  ίδια  χρήση

Κτηνιατρικές  δραστηριότητες

Δραστηριότητες  ενοικίασης  και  εκμίσθωσης

Δραστηριότητες  νοικοκυριών  ως  εργοδοτών  οικιακού  προσωπικού

Δραστηριότητες  ετερόδικων  οργανισμών  και  φορέων

και εξαιρείται  το πιο κάτω NACE και δύναται να υποβάλει αίτηση:

Δημόσια  διοίκηση  και  άμυνα·  υποχρεωτική  κοινωνική  ασφάλιση

Εκπαίδευση

Δραστηριότητες  ανθρώπινης  υγείας

Δραστηριότητες  βοήθειας  κατ΄ οίκον

Δραστηριότητες  κοινωνικής  μέριμνας  χωρίς  παροχή  καταλύματος

Δραστηριότητες  οργανώσεων

Επισκευή  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  ειδών  ατομικής  η  οικιακής  χρήσης

Άλλες  δραστηριότητες  παροχής  προσωπικών  υπηρεσιών
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