
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

 

1. Υπεραγορές και παντοπωλεία (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και 

Πάφου) 

2. Ορυχεία και Λατομεία 

3. Δασοκομία και Υλοτομία 

4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων καθώς και άλλων μη 

μεταλλικών προϊόντων  

7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και 

ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

9. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 

συναφή 

11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων και συναφείς 

δραστηριότητες 

12. Ιατροί  

13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα 

επιχειρήσεις 

14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα 

15. Χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς 

και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς 

δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις 

16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι 

17. Χοντρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, 

χαλιών, ηλεκτρονικού & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού & εξαρτημάτων, ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού 

Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και 

συναφείς επιχειρήσεις. 

18. Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

συναφείς δραστηριότητες 

20. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 



21. Γηροκομεία 

22. Φαρμακεία 

23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων 

24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες 

25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές 

δραστηριότητες 

26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια 

27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως 

εργοδοτών οικιακού προσωπικού 

28. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες 

29. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 

30. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες  

31. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης 

και συναφείς δραστηριότητες 

32. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 

33.  Καθαριστήρια (με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου) 

34. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων 

35. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία 

36.  Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (με εξαίρεση 

τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου) 

37. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

 

 


