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βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.2.1
Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή με τελικά προϊόντα γεωργικά στους κατωτέρω τομείς όπως αυτά απαριθμούνται στο
Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ):
 Γάλα
 Μελισσοκομία
 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 Οίνος
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού
όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις)
ενεργών και ανενεργών μονάδων, ενώ οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται
απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.
Επιχειρήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών
δεν είναι επιλέξιμες.
Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών
Οργανώσεων Αγοράς ανά τομέα όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση θα
περιγραφεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένοι τομείς του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής, όπως προέκυψε από την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης και τη SWOT ανάλυση υστερούν μεν αλλά παρουσιάζουν και έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον. Χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα που οφείλεται στο υψηλό κόστος
παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τη χαμηλή προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα,
συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία προώθησής τους στις ξένες αγορές. Η μεταποίηση, εμπορία και
ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων των ανωτέρω τομέων προσδίδει αυξημένη προστιθέμενη αξία στα
αγροτικά προϊόντα.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα
στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις
απαιτούμενες από τη νομοθεσία.
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου
δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν
μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της

3

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων
με μεθόδους βάσει προτύπων.
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ)
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

4%

100
60
30
(0-100)
100
60
30

4%

(0-100)

100
60
30
4%

(0-100)
100
0

4%

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

(0-100)
100
60
30

10%

(0-100)

100

75

50
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Εξασφάλιση πρώτων υλών
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει
από ιδία παραγωγή
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών
Ναι

5%

100
10%

(0-100)

5%

(0/100)
100
50

6%

14.

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

(0-100)
100
60

30
3%

(0-100)
100
0

10%

(0-100)
100

Όχι
13.

(0-100)

0
4%

(0/100)

100

50

4%

(0/100)
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15.

16.

Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

100

50

4%

(0-100)

4%

(0-100)
100

50

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
17.

18.

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30

0
10%

(0-100)
100

50

0
5%

(0-100)
100
60
30
0
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
19.2.2.3
Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Ένας από τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος είναι ο τουρισμός υψηλής ποιότητας και ειδικών μορφών μέσω
της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που να δένουν με το χώρο και την παράδοση, να σέβονται το περιβάλλον,
να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες και προϊόντα της περιοχής, να αναπτύσσουν συνεργασίες τόσο μεταξύ τους όσο και με
τις άλλες επιχειρήσεις των κλάδων της οικονομίας προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που να δένουν με την
έννοια του αγροτουρισμού.
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ποιοτικού εκσυγχρονισμού και της επέκτασης πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων «ΜΜΕ».
Ειδικότερα:
Α. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση υποδομών διανυκτέρευσης κύριων και μη κύριων μορφών
ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, χωρίς τους περιορισμούς που τίθενται στην
υποδράση 19.2.3.3, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική
απόφαση, με την προϋπόθεση ότι τελικά θα κατατάσσονται σε μία από τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω ΚΥΑ
μορφές.
Β. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής.
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση,
απαιτούν πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία), λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες (όπως κέντρα
διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής
είναι:
5
56.1
56.10
56.10.1
56.10.11
56.10.11.01
56.10.11.02

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης
Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίεςπαροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα,
ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών
οργάνων [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

56.10.11.07
56.10.11.08

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο
(οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος
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56.10.11.09

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με
παρχή σερβιρίσματος

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο,
τσιπυράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος

56.10.11.11
56.10.11.12
56.10.11.13
5.2
56.21
56.21.1
56.21.11
56.21.11.01
56.21.19
56.2119.01
56.3
6.30
56.30.1
56.30.10
56.30.10.02
56.30.10.03
56.30.10.04
56.30.10.06
56.30.10.07
56.30.10.08
56.30.10.13
56.30.10.14

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή
σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο,
γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή
σερβιρίσματος
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (caterng) ιδιωτικών οικιών
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε
ιδιωτικές οικίες
Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (caering) σε
επαγγελματικούς χώρους
Δαστηριότητες αροχής ποτών
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Υπηρεσίες παροχής ποτών
Υπηρεσίες παροχής ποτών
Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με
διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνκά και μηχανικά
παιχνίδια
Υπηρεσίες που παρχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο (internet-cafe)
Υπηρεσίες που παρέχονται πό μπαρ ξενοδοχείων
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

Γ. Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου.
Η περιοχή παρέμβασης έχει να παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία αξιόλογων φυσικών οικοσυστημάτων, τα οποία σε
συνδυασμό με την ποικιλομορφία του κλίματός της (Μεσογειακός, ηπειρωτικός, ορεινός τύπος κλίματος), την
βοήθησαν να αναπτύξει ποικίλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που αφορούν τα
κάτωθι:
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
- στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα,
κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής).
- σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά).
- σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό κέντρο, χιονοδρομικό σκι,
χιονοσανίδα, ορειβατικά καταφύγια, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση
φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ, γήπεδα καρτ, θεματικά πάρκα,
πάρκα αναψυχής κ.ά.)
Θαλάσσιος τουρισμός: δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις με συγκεκριμένου τύπου σκάφη
Ιαματικός τουρισμός: Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού
τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa).
Τουρισμός υπαίθρου: φυσιολατρικός τουρισμός, τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός &
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περιηγητικός τουρισμός.
Γαστρονομικός τουρισμός όπως π.χ. χώροι γευσιγνωσίας.
Συνεδριακός τουρισμός (Συνεδριακά κέντρα, Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων).
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών καθώς και ναυλομεσιτικών
γραφείων.
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων, ιππασίας.
Δεν ενισχύονται: 1. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 2. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και
τετράτροχων οχημάτων 3. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
(Τ.Ε.Ο.Μ.)
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου (σημείο Γ ανωτέρω) που δύναται να ενταχθούν
στην δράση εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων όπως:
 ύπαρξη υδρομασάζ, σάουνας, γυμναστηρίου, γηπέδου αθλοπαιδιών, πισίνας και εστιατορίου όπου δεν είναι
υποχρεωτικά, καθώς και δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις περιπτώσεις υποδομών
διανυκτέρευσης
 παιδότοπου, παιδικής χαράς κ.λπ. στις περιπτώσεις εστίασης
 συνδυασμός δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός ή/και η επέκταση :

Επιχειρήσεων που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και μετατροπής
παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην υπ.
αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι τελικά θα κατατάσσονται
σε μία από τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω ΚΥΑ μορφές.
 Επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής που ανήκουν στον ΚΑΔ 56.10.11
 Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου που αφορούν τον Ιαματικό και τον Γαστρονομικό
Τουρισμό.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1100)

Προστασία περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%

10%

(0-100)

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή
στην διαχείριση και λειτουργία
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)

0

8%

(0-100)

100
5%

(0-100)
100

5%

(0/100)

8%

100
50
(0-100)
100
60
30

3%

(0-100)
100

4%

0
(0/100)
100

50
4%

(0/100)
100

50

7%

(0-100)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης
ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων
Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια
δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)
Προτεραιότητες υποδράσης :
• Επιχειρήσεων που αφορούν υποδομές
διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων και μετατροπής παραδοσιακού ή
διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα,
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην υπ.
αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική
απόφαση, με την προϋπόθεση ότι τελικά θα
κατατάσσονται σε μία από τις περιγραφόμενες
στην ανωτέρω ΚΥΑ μορφές.
• Επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής που
ανήκουν στον ΚΑΔ 56.10.11
• Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του
τουριστικού κλάδου που αφορούν τον Ιαματικό και
τον Γαστρονομικό Τουρισμό.

5%

(0-100)
100
50

12%

0
(0-100)
100

50

0
8%

8%

5%

(0-100)
100
60
30
0
(0-100)
100
50
(0-100)

100

8%

(0-100)
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής
εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την
η
1 μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής
19.2.2.4
Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός. επέκταση),
στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση.
H περιοχή παρέμβασης έχει παράδοση σε συγκεκριμένα είδη διατροφής, όπως παραδοσιακά γλυκά και
εδέσματα (μπακλαβάς, κανταΐφι, κλωστάρι Κόνιτσας, σκερ μπουρέκ, τσουμπέκια, καρυδάτο), ζυμαρικά
(μακαρόνια, τραχανάδες, χυλοπίτες), κατεψυγμένα ή μη είδη διατροφής με αναφορά τις παραδοσιακές
πίτες. Στόχος είναι η ενίσχυση τέτοιου είδους επιχειρήσεων, των οποίων η πρώτη ύλη προέρχεται από την
Ήπειρο, να αναδειχθεί - προωθηθεί η τοπική κουζίνα και η ενίσχυση των τοπικών εισοδημάτων .
Παράλληλα θα αναβιώσουν παραδοσιακές μέθοδοι - συνταγές με ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων
υγιεινής. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική
έδρα/υπόσταση.
Η ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την περιοχή
γιατί θα προωθήσει την τοπική γαστρονομία και θα καλύψει παράλληλα την επιθυμία των επισκεπτών να
προμηθευτούν κάποια τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική
έδρα/υπόσταση.
Λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση που υπάρχει στην κατασκευή προϊόντων χειροτεχνίας και παραγωγής
ειδών παραδοσιακής τέχνης, θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία μονάδων στους
τομείς της υφαντουργίας, ταπητουργίας, κηροποιείας, ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας, βαρελοποιίας,
κατασκευής κυψελών, αργυροχρυσοχοΐας, επεξεργασίας μαρμάρου και πέτρας.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την
μεταποιητική δραστηριότητα (π.χ. περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει
συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης από πελάτες εντός και εκτός αυτών των
καταστημάτων), είτε μεμονωμένα με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής
δραστηριότητας.
Πίνακας των ειδών διατροφής που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης, καθώς και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων
που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Η Δράση επίσης περιλαμβάνει την ενίσχυση του ποιοτικού εκσυγχρονισμού και την επέκταση επιχειρήσεων
της Δράσης 19.2.3.4.Εξαιρούνατιο οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου όπως πρατήρια άρτου, παντοπωλεία,
αναμνηστικά είδη κ.α.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων της εν λόγω δράσης εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα
στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις
απαιτούμενες από τη νομοθεσία.
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου
δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν
μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ενίσχυση επενδύσεων αποκλειστικά μεταποιητικής
δραστηριότητας.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%

100

10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης

60
30
4%

(0-100)
100
0

4%

(0-100)
100
60
30

10%

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

(0-100)

100

75

50
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5.

6.

διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις

5%

100
5%

8.

9.

10.

11.

Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών
Ναι
Όχι
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν

(0/100)
100

Μικρές επιχειρήσεις
7.

(0-100)

50
8%

(0-100)
100
60

30
3%

(0-100)
100
0

8%

(0-100)

5%

100
0
(0/100)

100

50

5%

(0/100)
100

50
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12.

13.

14.

15.

16.

σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30
Προτεραιότητες υποδράσης: η επένδυση
αφορά αποκλειστικά μεταποιητική
δραστηριότητα (βιοτεχνία , χειροτεχνία και
παραγωγή ειδών μετά την α’ μεταποίηση)

5%

(0-100)

5%

(0-100)
100

50

12%

0
(0-100)
100

50

0
7%

(0-100)
100
60
30
0

10%

(0-100)
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε
εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
19.2.2
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.
19.2.2.5
Κανονισμός του γενικού de minimis 1407/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ». Η δράση περιλαμβάνει την,
επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού
πληθυσμού. Ειδικότερα θα επικεντρωθεί στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, δραστηριοτήτων
αναψυχής σε υπαίθριους χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, αίθουσες θεαμάτων,
κομμωτήρια, παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα 5Χ5, γυμναστήρια, συνεργεία και πλυντήρια
αυτοκινήτων κ.α.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Για έργα που αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
100.000,00 €.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

Προστασία περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων

6%

(0-100)

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100
60
10%

(0-100)
100
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3.

4.

5.

Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα

5%

(0/100)

10%

100
50
(0-100)
100
60
30

3%

100
0

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
6.

7.

8.

9.

10.

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με
τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται με
20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης ή
επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα ως

(0-100)

10%

(0/100)
100

50
10%

(0/100)
100

50

10%

(0-100)

10%

(0-100)
100
50

14%

0
(0-100)
100
50
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11.

προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως προς
τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένοο > 30

0
12%

(0-100)
100
60
30
0
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
19.2.3.1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή με τελικά προϊόντα γεωργικά όπως αυτά απαριθμούνται στο Παράρτημα I της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
Ενδεικτικά θα ενισχυθούν οι τομείς:
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 Γάλα
 Αυγά
 Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκάροτροφία - διάφορα ζώα
 Ζωοτροφές
 Δημητριακά
 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 Οίνος
 Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση
πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
γ) Η ίδρυση σφαγείου δεν είναι επιλέξιμη.
δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού
όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις)
ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που
έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.
στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής
ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες /
εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό
αυτών.
Επιχειρήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών
δεν είναι επιλέξιμες. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν
φυσική έδρα/υπόσταση.
Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών
Οργανώσεων Αγοράς ανά τομέα όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση θα
περιγραφεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα

19

στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις
απαιτούμενες από τη νομοθεσία.
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου
δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν
μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς του γάλακτος, της
μελισσοκομίας, των ελαιούχων προϊόντων , του οίνου και των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων
με μεθόδους βάσει προτύπων.
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ)
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

4%

Τιμή Βάσης

100
60
30
(0-100)
100
60
30

4%

(0-100)

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100
60
30
4%

(0-100)
100
0

4%

(0-100)
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Εξασφάλιση πρώτων υλών
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει
από ιδία παραγωγή
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται

100
60
30

10%

(0-100)

100

75

50

5%

(0-100)
100

7%

(0-100)

5%

(0/100)
100
50

6%

(0-100)
100
60

30
3%

(0-100)
100
0
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12.

13.

14.

15.

16.

Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών
Ναι
Όχι
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης

8%

(0-100)

4%

100
0
(0/100)

100

50

4%

100

50

4%

(0-100)

4%

(0-100)
100

50

0

Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
17.

18.

Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤

(0/100)

10%

(0-100)
100

50

0
5%

(0-100)
100
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19.

5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30
Προτεραιότητες υποδράσης: Το επενδυτικό
σχέδιο αφορά τους τομείς: του γάλακτος,
της μελισσοκομίας, των ελαιούχων
προϊόντων, του οίνου και των
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

60
30
0

5%

(0-100)
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
19.2.3.2
Άρθρο 44 καν. (ΕΕ) 702/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση,
εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση, συγχωνεύσεις μονάδων), οι οποίες δραστηριοποιούνται στη
παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για
την περαιτέρω μεταποίησή τους με τελικό προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό).
Ενδεικτικά θα ενισχυθούν οι τομείς:
 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 Ζυθοποιία
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και
διατροφής,
 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
 Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες
Ενισχύονται ανάλογα με την περίπτωση, ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων
παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων,
σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που θα καθοριστούν.
Επιχειρήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο και σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών
δεν είναι επιλέξιμες. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν
φυσική έδρα/υπόσταση.
Για την εξειδίκευση των δράσεων θα ληφθούν υπόψη οι χρηματοδοτήσεις τόσο μέσω των Κοινών
Οργανώσεων Αγοράς ανά τομέα όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ενώ περαιτέρω εξειδίκευση θα
περιγραφεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα
στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις
απαιτούμενες από τη νομοθεσία.
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου
δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν
μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Δικαιούχοι
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Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων
με μεθόδους βάσει προτύπων.

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

Τιμή Βάσης

Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%

100

10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%

60

Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%

30

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει
προτύπου (Βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ)
Πρώτη ύλη σε ποσοστό >30%
10% < Πρώτη ύλη σε ποσοστό <30%
Πρώτη ύλη σε ποσοστό < 10%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των

4%

(0-100)
100
60
30

4%

(0-100)

100
60
30
4%

(0-100)
100
0

4%

(0-100)

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100
60
30

10%

(0-100)

100

75

50
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται
εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Εξασφάλιση πρώτων υλών
Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας
πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει
από ιδία παραγωγή
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
ή δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών

5%

100
7%

(0-100)

5%

(0/100)
100
50

7%

Όχι
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών

(0-100)
100
60
30

3%

(0-100)
100
0

8%

(0-100)
100

Ναι
13.

(0-100)

4%

0
(0/100)

100

50
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14.

15.

16.

17.

18.

Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε
αντικείμενο σχετικό με τη φύση της
πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο
> 30

4%

(0/100)
100

50

5%

(0-100)

5%

(0-100)
100

50

12%

0
(0-100)
100

50

0
5%

(0-100)
100
60
30
0
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της
περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.3
•Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014
•Περιφερειακός χάρτης Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων «ΜΜΕ».
Για τις επιχειρήσεις υποδομών διανυκτέρευσης (περιπτώσεις Α, Β, Γ κατωτέρω) ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην
υπ. αριθμ. 2986, ΦΕΚ 3885/Β/2-12-2016 υπουργική απόφαση με τους επί πλέον περιορισμούς που τίθενται
κατωτέρω.
Ειδικότερα:
Α. ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα) 3*, 4*
και 5*:
 Ξενοδοχεία: Η ενίσχυση της ίδρυσης των ξενοδοχείων 5,4 και 3 αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 216/2015 (Β΄ 10) «Καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε
κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει.
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Η ενίσχυση της ίδρυσης των οργανωμένων τουριστικών
κατασκηνώσεων (camping) γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην
υπουργική απόφαση 14129/2015 (Β΄ 1476) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των
Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως ισχύει.
Β. ίδρυση επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης συγκεκριμένων μορφών μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
3 και 4 κλειδιών:
 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα: Η ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων
δωματίων - διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 1185/2014 (Β΄ 2840) «Κατάταξη σε
κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων
επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει.
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Η ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 27715/2013
(Β΄ 3118) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την
αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει.
Η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ενισχύεται μόνο σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς.
Εξαιρείται και δε δύναται να ενισχυθεί η ίδρυση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων στις
κάτωθι Τοπικές Κοινότητες:
Δήμος Δωδώνης: Τ.Κ. Αβγού, Επισκοπικού, Κρυφοβού, Σερβιανών, Αγίας Αναστασίας.
Δήμος Ζίτσας: Τ.Κ. Ασφάκας, Βατατάδων, Βλαχάτανου, Γαβρισιών, Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Πετσαλίου,
Πρωτόπαππα, Ελεούσης, Αγίου Ιωάννου, Άνω Λαψίστης, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Κάτω Λαψίστης, Μεγάλου
Γαρδικίου, Ροδοτοπίου.
Δήμος Ιωαννιτών: όλες οι Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες εκτός της Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων.
Δήμος Ηγουμενίτσας: η Δ.Κ. Ηγουμενίτσης και οι Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης, Αγίου Βλασίου, Γραικοχωρίου, Καστρίου,
Κρυόβρυσης, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας.

Γ. μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα: Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών
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καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/79 (Α΄
10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 616) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την ίδρυση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και για τη
μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα ανέρχεται σε 600.000,000 €, ενώ η ένταση
ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:




Για ίδρυση ΜΜΕ από νεοσύστατη μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)
που λειτουργεί ως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης: 65% επί των
επιλέξιμων δαπανών
Για ίδρυση ΜΜΕ από ΜΜΕ που δεν υπάγεται στην ανωτέρω κατηγορία: 55% επί των επιλέξιμων δαπανών

Δ. Ίδρυση επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής. Οι παρεμβάσεις της δράσης
επικεντρώνονται τόσο στην αύξηση του αριθμού όσο και στην ποιοτική βελτίωση των υποδομών εστίασης με
απώτερο στόχο την ανάδειξη της αξιόλογης τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να
αποτελούν την πρώτη ύλη της.
Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση,
απαιτούν πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία), λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες (όπως κέντρα
διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και αναψυχής
είναι:

56
56.1

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδν εστίασης
56.10.1
56.10.11
56.10.11.01
56.10.11.02

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα,
ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών
οργάνων [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

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο
(οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό)

56.10.11.08
56.10.11.09
56.10.11.10
56.10.11.11
56.10.11.12
56.10.11.13
56.2

Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοωλεία - σουλατζίδικα, με
παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο,
τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή
σερβιρίσματος
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο,
γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή
σερβιρίσματος
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης
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56.21
56.21.1
56.21.11
56.21.11.01
56.21.19
56.21.19.01
56.3
56.30
56.30.1
56.30.10
56.30.10.02
56.30.10.03
56.30.10.04
56.30.10.06
56.30.10.07
5.30.10.08
56.30.10.13
56.30.10.14

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίες εκδηλώσεων (catering) ιδιωτικών οικιών
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε
ιδιωτικές οικίες
Άλλες υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε
επαγγελματικούς χώρους
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Υπηρεσίες παροχής ποτών
Υπηρεσίες παροχής ποτών
Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με
διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο
Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά
παιχνίδια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο (internet-cafe)
Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο

Η ένταση ενίσχυσης είναι 55% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε
600.000,000 €.

Ε. Ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου. Η περιοχή παρέμβασης έχει να παρουσιάσει
μεγάλη ποικιλία αξιόλογων φυσικών οικοσυστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του κλίματός
της (Μεσογειακός, ηπειρωτικός, ορεινός τύπος κλίματος), την βοήθησαν να αναπτύξει ποικίλες εναλλακτικές μορφές
τουρισμού. Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που αφορούν τα κάτωθι:
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
- στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα,
κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα, water park, θεματικά πάρκα, πάρκα αναψυχής).
- σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά).
- σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό κέντρο, χιονοδρομικό σκι,
χιονοσανίδα, ορειβατικά καταφύγια, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση
φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ, γήπεδα καρτ, θεματικά πάρκα,
πάρκα αναψυχής κ.ά.)
Θαλάσσιος τουρισμός: δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις με συγκεκριμένου τύπου σκάφη
Ιαματικός τουρισμός: Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού
τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa).
Τουρισμός υπαίθρου: φυσιολατρικός τουρισμός, τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας, περιπατητικός &
περιηγητικός τουρισμός.
Γαστρονομικός τουρισμός όπως π.χ. χώροι γευσιγνωσίας.
Συνεδριακός τουρισμός (Συνεδριακά κέντρα, Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων).
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών καθώς και ναυλομεσιτικών
γραφείων.
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων, ιππασίας.
Δεν ενισχύονται: 1. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 2. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και
τετράτροχων οχημάτων 3. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
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Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου (σημείο Ε ανωτέρω) που δύναται να
ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 55% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε
600.000,000 €.

Κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων όπως:
 ύπαρξη υδρομασάζ, σάουνας, γυμναστηρίου, γηπέδου αθλοπαιδιών, πισίνας και εστιατορίου όπου δεν είναι
υποχρεωτικά, καθώς και δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις περιπτώσεις υποδομών
διανυκτέρευσης
 παιδότοπου, παιδικής χαράς κ.λπ. στις περιπτώσεις εστίασης
 συνδυασμός δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ίδρυση:

Επιχειρήσεων που αφορούν υποδομές διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και μετατροπής
παραδοσιακού ή διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα
 Επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής που ανήκουν στον ΚΑΔ 56.10.11
 Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού κλάδου που αφορούν τον Ιαματικό και τον Γαστρονομικό
Τουρισμό.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Για έργα που αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
100.000,00 €.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1100)

Προστασία περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος μικρότερο του 5%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/ Χρήση
καινοτομίας και νέων τεχνολογιών (τουρισμός /
υπηρεσίες)
Οργανωτική καινοτομία / καινοτομία στο προϊόν ή
στην διαχείριση και λειτουργία

10%

(0-100)

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100
0

8%

(0-100)

100
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35 ετών
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας
είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35 ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα (φυσικό
πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι στο
σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν σε
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας βαθμολογείται
με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της πρότασης
ή επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης

5%

(0-100)
100

5%

(0/100)

8%

100
50
(0-100)
100
60
30

3%

(0-100)
100

4%

0
(0/100)
100

50
4%

(0/100)
100

50

7%

(0-100)

5%

(0-100)
100
50

12%

0
(0-100)
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12.

13.

14.

15.

Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική
Διατηρητέο ή παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός
Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών / προϊόντων
Δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια
δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)
Προτεραιότητες υποδράσης:
• Επιχειρήσεις που αφορούν υποδομές
διανυκτέρευσης κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων και μετατροπής παραδοσιακού ή
διατηρητέου κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα
• Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που
ανήκουν στον ΚΑΔ 56.10.11
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού
κλάδου που αφορούν τον Ιαματικό και τον
Γαστρονομικό Τουρισμό.

100

50

0
8%

8%

5%

(0-100)
100
60
30
0
(0-100)
100
50
(0-100)

100

8%

(0-100)
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
η
παραγωγής ειδών μετά την 1 μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.4



Άρθρο 22 καν. (ΕΕ) 651/2014
Περιφερειακός χάρτης Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στους τομείς της
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την α’ μεταποίηση. Συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις
που ενισχύονται στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.2.4.
Ενδεικτικά αναφέρονται η ζαχαροπλαστική και η αρτοποιία. Δεν ενισχύονται επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που
είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν φυσική έδρα/υπόσταση.
Η ενίσχυση της παραγωγής των προϊόντων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα λειτουργώντας
συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και με τις
επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα της οικονομίας.
Επιχειρήσεις που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμες.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ». Αφορά ίδρυση,
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιγράφονται στη δράση 19.2.2.4), όπως παραγωγή
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού
και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, κατασκευή ειδών ταξιδιού, τσαντών και
παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας, η επιπλοποιία, η κεραμική, η κατασκευή ενδυμάτων,
κατασκευή εργαλείων, κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων , επιχειρήσεις
επεξεργασίας σιδήρου, αλουμινίου κλπ.
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί και το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) είτε συνδυαστικά με την
μεταποιητική δραστηριότητα (π.χ. περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει
συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωσης από πελάτες εντός και εκτός αυτών των
καταστημάτων), είτε μεμονωμένα με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ύπαρξη της μεταποιητικής
δραστηριότητας.
Τέλος στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η ίδρυση συγκεκριμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
«ΜΜΕ» του λιανικού εμπορίου, όπως πρατήρια άρτου, παντοπωλεία, αναμνηστικά είδη κ.α. με απαραίτητη
όμως προϋπόθεση η επένδυση να γίνει σε υφιστάμενο κτίριο (όχι ημιτελές).
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Επισημαίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης η υιοθέτηση στα επενδυτικά έργα
στοιχείων καινοτομίας και επίσης η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης πέρα από τις
απαιτούμενες από τη νομοθεσία.
Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσει η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη του υποψήφιου
δικαιούχου όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ιδρυθούν
μικρές οικοτεχνικές μονάδες από επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ενίσχυση επενδύσεων αποκλειστικά μεταποιητικής
δραστηριότητας.
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Το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 600.000,00 € και η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:
 Για ίδρυση ΜΜΕ από νεοσύστατη μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις) που λειτουργεί ως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω
συγχώνευσης: 65% επί των επιλέξιμων δαπανών
 Για ίδρυση ΜΜΕ από ΜΜΕ που δεν υπάγεται στην ανωτέρω κατηγορία: 55% επί των επιλέξιμων
δαπανών
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

2.

3.

4.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση ή
παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των
μονάδων.
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS)
Ναι
Όχι
Ποσοστό δαπανών σχετικών με χρήση –
εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος
εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
10% ≤ Ποσοστό < 20%
5% ≤ Ποσοστό < 10%
Καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης/
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
(μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της
χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη, ή
αφορά σε χρήση συστημάτων
αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής
δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή γίνεται

Βαρύτητα

Μοριοδότηση
Τιμή Βάσης

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

4%

(0-100)

100
60
30
4%

(0-100)
100
0

4%

(0-100)
100
60
30

10%

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

(0-100)

100

75

50
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5.

6.

7.

8.

9.

εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης
διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής
της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών
Ναι

5%

100
5%

11.

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι
μέτοχοι της οποίας είναι στο σύνολο τους
νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το

(0/100)
100
50

8%

(0-100)
100
60

30
3%

(0-100)
100
0

8%

(0-100)
100
0

Όχι
10.

(0-100)

5%

(0/100)

100

50

5%

(0/100)
100
50
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12.

13.

14.

15.

16.

μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της
πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Προτεραιότητες υποδράσης: η επένδυση
αφορά αποκλειστικά μεταποιητική
δραστηριότητα (βιοτεχνία , χειροτεχνία και
παραγωγή ειδών μετά την α’ μεταποίηση)

5%

(0-100)

5%

(0-100)
100

50

12%

0
(0-100)
100

50

0
7%

(0-100)
100
60
30
0

10%

(0-100)
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
της περιοχής εφαρμογής
19.2.3
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του
αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
19.2.3.5
Περιφερειακός χάρτης Ενισχύσεων καν. (ΕΕ) 651/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθεί η ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων «ΜΜΕ», που
παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Ειδικότερα θα επικεντρωθεί
στην οργάνωση υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, δραστηριοτήτων αναψυχής σε υπαίθριους
χώρους, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και έκφραση, αίθουσες θεαμάτων, κομμωτήρια,
παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα 5Χ5, γυμναστήρια, συνεργεία και πλυντήρια
αυτοκινήτων κ.α.
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στην δράση εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Το μέγιστο ύψος επένδυσης είναι 600.000,00 € και η ένταση ενίσχυσης είναι 55% επί των επιλέξιμων
δαπανών.
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ενίσχυση επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε νομίμως
υφιστάμενα κτίρια (όχι ημιτελή).
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Για έργα που αφορούν αποκλειστικά άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 100.000,00 €.
Δικαιούχοι
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Κριτήρια Επιλογής
Α/Α

1.

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μοριοδότηση

(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
ξεχωριστά)

(Ποσοστό %)

(κλίμακα 1-100)

Προστασία περιβάλλοντος

Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μεγαλύτερο ή
ίσο του 5%
Ποσοστό δαπανών σχετικών με την
προστασία του περιβάλλοντος μικρότερο του

6%

(0-100)

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% =
30)

100

60
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2.

3.

4.

5.

5%
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις /
άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ) ή
δεν απαιτείται σύσταση φορέα

10%

100
5%

7.

8.

9.

Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι νέος ≤ 35
ετών (φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι
της οποίας είναι στο σύνολο τους νέοι ≤ 35
ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι γυναίκα
(φυσικό πρόσωπο) ή εταιρεία οι μέτοχοι της
οποίας είναι στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και το
μετοχικό/εταιρικό του κεφάλαιο το κατέχουν
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία (Προηγούμενη
αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο
σχετικό με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας
βαθμολογείται με 20 μονάδες - μέγιστο τα 5
έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση της

(0/100)
100
50

10%

(0-100)
100
60

30
3%

(0-100)
100
0

Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που απαιτείται
6.

(0-100)

8%

(0/100)

100

50

8%

(0/100)
100

50

10%

(0-100)

10%

(0-100)
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10.

11.

12.

πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη φύση της
πρότασης ή επαγγελματική κατάρτιση
τουλάχιστον 200 ωρών σχετική με το
αντικείμενο της πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
και πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για
τη βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης αλλά
πληρότητα ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης και
ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους
100*(αιτούμενο-εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤
5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο -εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο >
30
Προτεραιότητες υποδράσης: Το επενδυτικό
σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νομίμως
υφιστάμενο κτίριο.

100

50

12%

0
(0-100)
100

50

0
10%

(0-100)
100
60
30
0

8%

(0-100)
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
19.2.6
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών
προϊόντων
19.2.6.2
Άρθρο 41 καν. (ΕΕ) 702/2014

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «ΜΜΕ» (ίδρυση, εκσυγχρονισμός.
επέκταση), οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών προϊόντων μέχρι και
την πρωτογενή επεξεργασία (που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης) του ξύλου και των δασικών
προϊόντων.
Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης,
πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της
παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που
συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.
Ως πρωτογενή δασικά προϊόντα θεωρούνται :
• Στρογγυλή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων
• Καυσόξυλα
• Φελλός
• Ερικόριζα
Η πρωτογενής επεξεργασία των ανωτέρω δασικών προϊόντων στοχεύει κυρίως στην παραγωγή των ακόλουθων
δασικών προϊόντων :
• Πριστή ξυλεία όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών
• Στύλοι ΔΕΗ
• Σχίζες, στρογγύλια, βουβά
• Ξύλο θρυμματισμού
• Ξυλάνθρακες
• Ξυλοκυταρρίνη, Λιγνίνη
• Μοριοσανίδες, ινοσανίδες
• Επικολλητά, αντικολλητά, MDF
Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών είναι αιτιολογημένες σε σχέση
με τις αναμενόμενες βελτιώσεις δασών σε μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις και μπορούν να περιλαμβάνουν
επενδύσεις σε φιλικά προς το έδαφος και τους πόρους μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής.
Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις
εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης.
Οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνουν ή παράγουν ενέργεια πρέπει να
συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση, εφόσον υπάρχουν τέτοια πρότυπα σε
εθνικό επίπεδο.
Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, ο πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, εκτός εάν χρησιμοποιείται ένα ελάχιστο ποσοστό θερμικής
ενέργειας, το οποίο θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη.
Οι ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή βιοενέργειας περιορίζονται στη βιοενέργεια που πληροί
τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο άρθρο 17
παράγραφοι 2 έως 6 της οδηγία 2009/28/ΕΚ.
Για κάθε επένδυση ο μέγιστος όγκος ξύλου θα πρέπει να είναι 5000 κυβ.μέτρα ανά έτος, με ανώτατο απόλυτο
όριο τα 10.000 κυβ. μέτρα στρογγυλής ξυλείας εισόδου για πριόνιση.
Είναι απαραίτητη η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης και η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σε
περίπτωση εκμετάλλευσης του δάσους, στο πλαίσιο του μέτρου.
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Προτεραιότητα θα δοθεί σε δικαιούχους δασεργάτες ή δασικούς συνεταιρισμούς.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 50% επί των επιλέξιμων δαπανών και ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 600.000,000 €.
Οι επιχειρήσεις της δράσης θα πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 άρθρο 26 για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Δικαιούχοι
Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) Δήμοι και οι
ενώσεις τους, καθώς και ΜΜΕ (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής) με σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς.
Α/Α

1.

2.

3.

4.

Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια
Βαρύτητα
Μοριοδότηση
(σαφής αποτύπωση κάθε κριτηρίου
(Ποσοστό
(κλίμακα 1-100)
ξεχωριστά)
%)
Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη
χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ),
4%
(0-100)
(φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο
κ.λ.π.) για την κάλυψη των
αναγκών των μονάδων.
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
100
10% ≤ Ποσοστό < 20%
60
5% ≤ Ποσοστό < 10%
30
Εγκατάσταση συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ.
4%
(0-100)
ISO 14.000, EMAS)
Ναι
100
Όχι
0
Ποσοστό δαπανών σχετικών με
χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή
4%
(0-100)
συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
Ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 20%
100
10% ≤ Ποσοστό < 20%
60
5% ≤ Ποσοστό < 10%
30
Καινοτόμος χαρακτήρας της
πρότασης/ Χρήση καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών (μονάδες
10%
(0-100)
μεταποίησης και βιοτεχνικές
μονάδες)
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως
100
καινοτόμο
Η παραγωγική διαδικασία στο
σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή
προηγμένη, ή αφορά σε χρήση
75
συστημάτων αυτοματισμούελέγχου-καταγραφής δεδομένων

Τιμή Βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% = 30)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

στην παραγωγική διαδικασία.
Η συσκευασία και η παρουσίαση των
προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή
γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά
βελτιωμένης διαδικασίας
παραγωγής για τη συγκεκριμένη
επιχείρηση, το αποτέλεσμα της
οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με
τον όγκο παραγωγής της, την
ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος
παραγωγής της.
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
και ποιοτικών σημάτων / προτύπων
Εξασφάλιση πρώτων υλών
Ποσοστό επί του συνόλου της
ποσότητας πρώτης ύλης που ο
φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία
παραγωγή
Είδος επιχείρησης (σύμφωνα με τη
σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μικρές επιχειρήσεις
Ετοιμότητα έναρξης υλοποίησης της
πρότασης
Εξασφάλιση του συνόλου των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Εξασφάλιση μέρους των
απαιτούμενων
γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές για απαραίτητες
γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης
της επένδυσης (εταιρεία, νομικό
πρόσωπο κλπ) ή δεν απαιτείται
σύσταση φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας που
απαιτείται
Προώθηση νεανικής
επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
νέος ≤ 35 ετών (φυσικό πρόσωπο) ή

50

6%

(0-100)
100

7%

(0-100)

5%

(0/100)
100
50

7%

(0-100)

100

60

30
3%

(0-100)

100

0
4%

(0/100)
100
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11.

12.

13.

14.

εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους νέοι ≤ 35 ετών
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% νέοι ≤ 35
ετών
Προώθηση γυναικείας
επιχειρηματικότητας
Ο δικαιούχος της επένδυσης είναι
γυναίκα (φυσικό πρόσωπο) ή
εταιρεία οι μέτοχοι της οποίας είναι
στο σύνολο τους είναι γυναίκες
Ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
και το μετοχικό/εταιρικό του
κεφάλαιο το κατέχουν σε ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο 50% γυναίκες
Επαγγελματική εμπειρία
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη
απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό
με τη φύση της πρότασης)
(κάθε έτος επαγγελματικής
εμπειρίας βαθμολογείται με 20
μονάδες - μέγιστο τα 5 έτη)
Τίτλοι Σπουδών σχετικοί με τη φύση
της πρότασης.
Τίτλος σπουδών ΑΕΙ / ΤΕΙ
Πτυχίο ΙΕΚ ή ΕΠΑΣ σχετικό με τη
φύση της πρότασης ή επαγγελματική
κατάρτιση τουλάχιστον 200 ωρών
σχετική με το αντικείμενο της
πρότασης
Καμία εκ των παραπάνω εκπαίδευση
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου της
πρότασης και πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
αλλά πληρότητα ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της πρότασης
και ελλείψεις ως προς τα
απαιτούμενα για τη βαθμολόγηση
δικαιολογητικά

50

4%

(0/100)

100

50

10%

(0-100)

4%

(0-100)
100

50

0
15%

(0-100)

100

50

0
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15.

16.

Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του
κόστους
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Προτεραιότητες υποδράσης: Ο
δικαιούχος είναι δασεργάτης ή
δασικός συνεταιρισμός

8%

(0-100)
100
60
30
0

5%

100)
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Τίτλος
Δράσης
Κωδικός
Δράσης
Τίτλος
υποδράσης
Κωδικός
υποδράσης
Νομική
βάση

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
19.2.7
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την
κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία
τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό
19.2.7.3
Άρθρο 35 καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης/υπο-δράσης
Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται με τον
αγροτουρισμό (καταλύματα, χώροι εστίασης, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ) ώστε να βοηθηθούν να
αναπτύξουν ή να οργανώσουν καλύτερα την εμπορία (marketing) των τουριστικών τους υπηρεσιών. Η
συνεργασία ομοειδών ή και συμπληρωματικών επιχειρήσεων αποβλέπει στην οργάνωση κοινών μεθόδων
συνεργασίας, τις κοινές εγκαταστάσεις, την πρόσβαση σε πόρους, την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση
και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της
λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων-εταίρων. Επιπλέον στόχο θα
αποτελεί και η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της περιοχής (βοηθώντας στη διασύνδεση των 3 τομέων
της οικονομία), το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός.
Οι δικαιούχοι είναι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε (5) μικρές
επιχειρήσεις. Μπορούν να ενισχυθούν και υφιστάμενες μορφές συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων μόνο
όμως για νέα δραστηριότητα.
Προτεραιότητα της υποδράσης αποτελεί η ύπαρξη business plan από το οποίο θα προκύπτει η
αναγκαιότητα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προς ένταξη πράξης.
Η ένταση ενίσχυσης είναι 65% επί των επιλέξιμων δαπανών.
Δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ιδιωτικοί
φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η
επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στο σχετικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Α/Α

1.

2.

Κριτήρια
(σαφής αποτύπωση κάθε
κριτηρίου ξεχωριστά)
Αξιολόγηση συνεργατικού
σχηματισμού
για κάθε μέλος δίδονται 10
βαθμοί - μέγιστος αριθμός
βαθμολογούμενων μελών 10)
Ικανότητα, εμπειρία και
αξιοπιστία των μελών του
δικτύου
Ποσοστό >50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει
σε άλλο σχήμα συνεργασίας
Ποσοστό <50% των μελών της
συνεργασίας έχει συμμετάσχει

Κριτήρια Επιλογής
Βαρύτητα
Μοριοδότηση
(Ποσοστό
(κλίμακα 1-100)
%)
15%

(0-100)

15%

(0-100)

Τιμή βάσης

ΤΟ 30% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΥΝΑΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
( 100 * 30% = 30)

100

0
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3.

4.

5.

6.

7.

σε άλλο σχήμα συνεργασίας
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων
Εφαρμογή συστημάτων
διαχείρισης και ποιοτικών
σημάτων / προτύπων
Σύσταση φορέα
Έχει συσταθεί ο φορέας
υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο
κλπ) ή δεν απαιτείται σύσταση
φορέα
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας
που απαιτείται
Σαφήνεια και πληρότητα της
πρότασης
Σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης και πληρότητα
ως προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης αλλά πληρότητα ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ασαφής περιγραφή της
πρότασης και ελλείψεις ως
προς τα απαιτούμενα για τη
βαθμολόγηση δικαιολογητικά
Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία
του κόστους
100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 5
5 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 10
10 < 100*(αιτούμενοεγκεκριμένο)/εγκεκριμένο ≤ 30
100*(αιτούμενο εγκεκριμένο)/εγκεκριμένο > 30
Προτεραιότητες υποδράσης:
Ο συνεργατικός σχηματισμός
έχει καταρτίσει business plan
από το οποίο προκύπτει η
αναγκαιότητα υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου της
προς ένταξη πράξης.

5%

(0-100)

100
10%

(0-100)

100

0
20%

(0-100)

100

50

0

20%

(0-100)
100
60
30
0

15%

100)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Παραδοσιακές πίτες κατεψυγμένες ή μη
Αλευρόπιτα
Πρασόπιτα
Μακαρονόπιτα
Γαλατόπιτα
Τυρόπιτα (ή κασιάτα ή κασιόπιτα)
Μπλατσαριά
Κοτόπιτα
Κρεατόπιτα
Κιμαδόπιτα
Λαχανόπιτα
Κολοκυθόπιτα
Τσουκνιδόπιτα
Ρυζόπιτα
Τραχανάς και ζυμαρικά (χυλοπίτες κλπ)
Σιροπιαστά γλυκά
Γιαννιώτικος μπακλαβάς
Κλωστάρι Κόνιτσας
Γιαννιώτικο κανταΐφι
Σκέρ μπουρέκ
Λουκούμια (τσουμπέκια)– χαλβάς
Καρυδάτο
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.3 Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων

49.3

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

49.39

Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομιών
κέντρων

49.39.2
49.39.20
50.1
50.10
50.10.1
50.10.12
50.10.12.04
77.2
77.21
77.21.1
77.21.10
77.21.10.01
77.21.10.02
77.21.10.03
77.21.10.04
77.21.10.05
77.21.10.08
77.21.10.09

Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες
χιονοδρομικών κέντρων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Υπηρεσίες θαλάσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με
κρουαζιερόπλοια
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχήςκαι αθλητισμού
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειών αναψυχής
και αθλητισμού
Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και
πηδαλιούχων αερόπλοιων
Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων,
σκι, λέμβων)
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων
(παγοπέδιλων, μποτών κλπ)
Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ,
ρακετών κλπ)
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.1
79.11

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος,
κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.11.2
79.11.21
79.11.22
79.11.23
79.11.23.01
79.12
79.12.1
79.12.11
79.12.11.01
79.12.12
79.9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή
καταλύματος
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων
(ταξιδιωτικών πακέτων)
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για
οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
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Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς
χώρους

79.90
79.90.1
79.90.11
79.90.12
79.90.2
7.90.20
79.90.3
79.90.31
79.90.32
79.90.39
85.5
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.02
85.51.10.03
85.51.10.08
93.1
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.01
93.11.10.02
93.11.10.04
93.21
93.21.1
93.21.10
93.21.10.01
93.29
93.29.1
93.29.11
93.29.11.04
93.29.11.06
93.29.19
93.29.19.07
96.0
96.04
96.04.1
96.04.10
96.04.10.03
96.04.10.04

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες
ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Άλλη εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
Αθλητικές δραστηριότητες
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κλπ
Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)
Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.4: Ίδρυση - Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων

Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10.6
10.61
10.61.24
10.61.24.01
10.7
10.71
10.71.1

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων
και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών
αρτοποιίας
Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και
γλυκισμάτων
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.1

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.73

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles),
κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.73.1
10.8
10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.82.2
10.82.23
10.82.23.02
10.84

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85
10.85.1

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.86

13.20

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

10.86.1
13.2

13.3

13.9
13.91
13.92

Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης
κροσέ
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός
από ενδύματα
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13.93
13.94

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και
διχτυών

13.95

Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.96
13.99

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών
κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και
φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής

16
16.2
16.24
16.24.1
16.24.12
16.24.12.01
16.24.13
16.24.13.01
16.24.13.02

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών
από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο
Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών
εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες,
στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες
ή παπούτσια, από ξύλο
Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής
ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή
μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών
ειδών, από ξύλο
Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής,
φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και
άλλων ειδών από ξύλο

16.29
16.29.1

16.29.11
16.29.12

16.29.13

16.29.14

Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά
σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

16.29.2

16.29.23

Κατασκευή φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η
εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε
κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλού σε θραύσματα,
κόκκους ή σκόνη· υπολειμμάτων φελλού
Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό
Κατασκευή πωμάτων από φελλό
Κατασκευή κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών,
πλακακιών κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από
συσσωματωμένο φελλό

16.29.24

Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από
συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.

16.29.21
16.29.22
16.29.22.01

16.29.25
23
23.7

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από
ξύλο
Κατασκευή ξύλινων βαρελιών
Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και
μερών τους
Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο
Κατασκευή κυψελών

Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή
άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
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23.70

32

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου,
τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων
τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή
πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ)
τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από
μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο
Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων
Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων
Εργασίες λείανσης μαρμάρων
Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
Εργασίες σχισίματος μαρμάρων
Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο
Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων
επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και
ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και
σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο
σχιστόλιθο
Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους
Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών
πλακών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

32.1

Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και
συναφών ειδών

23.70.1

23.70.11
23.70.11.01
23.70.11.02
23.70.11.03
23.70.11.04
23.70.11.05
23.70.11.06
23.70.11.07

23.70.12
23.70.12.01
23.70.12.02

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.12.1

32.12.11
32.12.11.01
32.12.11.02

32.12.12

Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και λείανσης
φυσικών διαμαντιών
Επεξεργασία βιομηχανικών διαμαντιών, κατεργασμένων·
σκονών φυσικών ή συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων
λίθων

32.12.12.01

Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης, επεξεργασίας και λείανσης
βιομηχανικών διαμαντιών

32.12.13.01
32.12.13.02

Κατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους· ειδών
χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους
Κατασκευή ειδών από άργυρο
Κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας

32.12.13.03

Κατασκευή εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο
(σύρματος, φύλλων, σωλήνων, χυτών κλπ)

32.12.13.04
32.12.13.05
32.12.13.06
32.12.13.07

Κατασκευή εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρματος, φύλλων,
σωλήνων, χυτών κλπ)
Κατασκευή σκευών από άργυρο
Κατασκευή χρυσών καδενών
Κατασκευή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων

32.12.13

32.12.14

Επεξεργασία καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή
ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των
συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων
αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα
Παραγωγή ημιπολύτιμων λίθων

Κατασκευή άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα· ειδών από
φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή
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ημιπολύτιμους λίθους
32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.13.1
32.9
32.99
32.99.5
32.99.54

Κατασκευή κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και
παρόμοιων ειδών

*Εργασίες υπερεργολαβίας δεν είναι επιλέξιμες σε κανένα από τους ανωτέρω ΚΑΔ
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.4: Εκσυγχρονισμός - Επέκταση Επιχειρήσεων

Γ
10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Βιομηχανία τροφίμων
Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

10.52
10.52.1
10.52.10
10.6
10.61
10.61.24
10.61.24.01
10.7
10.71
10.71.1

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και
προϊόντων αμύλου
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας
Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.1

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων

10.73

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.73.1
10.8
10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.82.2
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

10.82.23
10.82.23.01
10.82.23.02
10.82.24
10.84

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και
άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.84.1
10.84.2

Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων· αλευριού
και χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης μουστάρδας
Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα

10.85.1

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών

10.86
10.86.1

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών
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10.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής·
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων
ασπόνδυλων

10.89.1
11

Ποτοποιία
Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.03

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη,
απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

11.03.1
11.03.10

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

11.03.9
11.03.99
11.04

11.04.10

Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά
σταφύλια

11.06.10

Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης

11.06
11.06.1

11.07.1
14
14.1

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή γούνινων ειδών

14.2
14.20
14.3
14.31
14.39
15

15.1
15.11
15.12
15.2
15.20
16.2

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά
σταφύλια

11.04.1

11.07

Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη,
απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας·
κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
Κατασκευή υποδημάτων
Κατασκευή υποδημάτων
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής
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16.22

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.22.1
16.23

Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και
χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα
κτίρια), από ξύλο

16.23.1
16.23.11
16.23.2
17
17.1
17.2

Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών
και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο
Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

17.21

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών
τουαλέτας

17.23
17.24

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.1

Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.12.1
18.13.1

Υπηρεσίες προεκτύπωσης

18.13.2

Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων
εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία

18.13.3
20.6
20.60
20.60.1
20.60.2
23
23.2
23.20
23.20.1
23.3
23.31
23.31.1

Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
Παραγωγή μη φυσικών ινών
Παραγωγή μη φυσικών ινών
Παραγωγή συνθετικών ινών
Παραγωγή τεχνητών ινών
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από
οπτή γη

23.32
23.32.1
23.4

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη
(ψημένο πηλό)
Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών

23.41
23.41.1
23.42

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.13

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
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23.42.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών
εξαρτημάτων

23.43

23.43.1
23.44
23.44.1
23.49
23.49.1
23.6
23.61
23.61.1
23.61.2
23.62
23.62.1
23.63
23.63.1
23.64
23.64.1
23.65
23.65.1
23.69
23.69.1

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών
κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή ινοτσιμέντου
Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.2

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.20
24.20.1

Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow
profiles), χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.2

Κατασκευή σωλήνων, συγκολλημένων, κυκλικής διατομής, με
εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.31.1

Κατασκευή σωλήνων με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm,
συγκολλημένων, από χάλυβα
Κατασκευή εξαρτημάτων σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτών
Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από μη κραματοποιημένο
χάλυβα

24.31.2

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από κραματοποιημένο χάλυβα,
εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα

24.20.3
24.20.4
24.3
24.31

24.31.3
24.32
24.32.1

24.32.2
24.33

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από ανοξείδωτο χάλυβα
Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη
επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm
Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα,
επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος < 600
mm
Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
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24.33.1

Κατασκευή μορφοράβδων (open sections), που έχουν υποστεί
μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα

24.33.2

Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο
χάλυβα
Κατασκευή πετασμάτων "σάντουιτς" από επικαλυμμένα φύλλα
χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής

24.33.3
24.34
24.34.1

Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων
μετάλλων
Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.4
24.41
24.41.1

Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή
σε σκόνη

24.41.2

Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή
σε σκόνη

24.41.3

Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.4

Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν
έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων,
αργύρου ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη
κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

24.41.5
24.42
24.42.1
24.42.11
24.42.12
24.42.2
24.42.21
24.42.22
24.42.23
24.42.24
24.42.25
24.42.26
24.43
24.43.1
24.43.2
24.44
24.44.1
24.44.2
24.45

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του
αργιλίου
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου
Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορούνδιου
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του
αργίλιου
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles)
αργίλιου
Παραγωγή σύρματος αργίλιου
Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, πάχους >
0,2 mm
Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από αργίλιο
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, ψευδάργυρο
και κασσίτερο ή τα κράματά τους
Παραγωγή χαλκού
Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων (mattes)
χαλκού· χαλκού κονίας (cement)
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του
χαλκού
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.45.1

Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων προϊόντων της
μεταλλουργίας του νικέλιου

24.45.2

Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του
νικέλιου
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24.45.3
24.5
24.51
24.51.1
24.51.2
24.51.3
24.52
24.52.1
24.52.2
24.52.3
24.53
24.53.1
24.54
24.54.1
25
25.1
25.11
25.11.1
25.11.2
25.12
25.12.1

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους·
κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που
περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις
Χύτευση μετάλλων
Χύτευση σιδήρου
Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσίδηρου
Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow
profiles) από χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από χάλυβα
Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο
Χύτευση χάλυβα
Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα
Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα
Χύτευση ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα
είδη εξοπλισμού
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και
κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.5
25.50
25.50.1
25.50.2
25.6
25.61
25.61.1
25.61.2
25.62
25.62.1
25.62.2
25.7
25.71
25.71.1
25.72
25.72.1
25.73

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία
Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου
Κονιομεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων
Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων
Μεταλλοτεχνία
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων

25.73.1
25.73.2
25.73.3

Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη
γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4

Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για
εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
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25.73.5
25.73.6
25.9
25.91

25.99.1
25.99.2

Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και
παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα
Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα

28.30.1
28.30.2
28.30.3

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων
Κατασκευή άλλων γεωργικών ελκυστήρων
Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους

28.30.4
28.30.5

Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή
αθλητικά γήπεδα
Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων

28.30.6

Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών
ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7
28.30.8

Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που
διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς
σκοπούς
Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων

25.91.1
25.92
25.92.1
25.93
25.93.1
25.94
25.94.1
25.99

28.3
28.30

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και
εργαλειομηχανών
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.4
28.41

28.41.1

Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και
παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και
παρόμοιων ειδών

28.41.2
28.41.3

Κατασκευή τόρνων, τρυπανιών και φρεζών για την κατεργασία
μετάλλου
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλου

28.41.4
28.49

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές
κατεργασίας μετάλλων
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.91.1

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, ξύλου και
παρόμοιων σκληρών υλικών
Κατασκευή εργαλειοφορέων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
Κατασκευή μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους

28.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής
μεταλλουργικών μηχανημάτων

28.49.1
28.49.2
28.9
28.91

28.92

Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια
μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες
Κατασκευή άλλων εργαλείων
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές
κατασκευές
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28.92.1

Κατασκευή μηχανημάτων ορυχείων

28.92.2
28.92.3

Κατασκευή άλλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων μετακίνησης,
ισοπέδωσης, εξομάλυνσης, απόξεσης, εκσκαφής, συμπίεσης,
σύνθλιψης ή εξόρυξης για γαίες, ορυκτά ή μεταλλεύματα
(συμπεριλαμβανομένων των μπουλντόζων, των μηχανικών φτυαριών
και των οδοστρωτήρων)
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εκσκαφής

28.92.4
28.92.5

Κατασκευή μηχανημάτων για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και παρόμοια
επεξεργασία γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών
ουσιών
Κατασκευή ελκυστήρων τοποθέτησης τροχαίου υλικού
Κατασκευή μερών μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και
κατασκευών
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

28.92.6
28.93
28.93.1

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού,
εκτός από τα μέρη τους

28.93.2

Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση
σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών

28.93.3

Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων,
ποτών και καπνού
Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

28.94

28.94.2

Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία, κλώση, ύφανση και
πλέξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ειδών ένδυσης (συμπεριλαμβάνονται οι
ραπτομηχανές)

28.94.3
28.94.4

Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για
την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών
Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου

28.94.1

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών ύφανσης και κλώσης
και μηχανών για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
και ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων
Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.94.5
28.95

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και
μερών τους

28.95.1
28.96

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και
ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά

28.96.1

Κατασκευή μερών μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία
πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα
υλικά
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

28.96.2
28.99
28.99.1
28.99.11

Κατασκευή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι
ραπτομηχανές για βιβλία)

28.99.12

Κατασκευή μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού για τη
στοιχειοθεσία, την προετοιμασία και την κατασκευή τυπογραφικών
πλακών

28.99.13

Κατασκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων όφσετ (offset), εκτός εκείνων
που προορίζονται για χρήση σε γραφεία

28.99.14

Κατασκευή άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων, εκτός εκείνων που
προορίζονται για χρήση σε γραφεία

62

Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων
ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών
Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.2
28.99.3
28.99.31

Κατασκευή ξηραντηρίων ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή χαρτονιού·
στεγνωτηρίων μη οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.32

Κατασκευή περιστρεφόμενων εξεδρών διασκέδασης (μύλων),
κούνιων, περίπτερων σκοποβολής και άλλων ειδών διασκέδασης
υπαίθριων χώρων και πανηγύρεων

28.99.39
28.99.4
28.99.40

Κατασκευή μηχανισμού εκτόξευσης αεροσκαφών· ανασχετικών
οργάνων ή παρόμοιου εξοπλισμού· συσκευών ζυγοστάθμισης·
μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας
Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας
Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων
ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· μερών άλλων
μηχανημάτων ειδικής χρήσης

28.99.5

31.09.11

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων
ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών
Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωμάτων
Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων
Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.12
31.09.13

Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε
κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά
Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

28.99.51
28.99.52
31
31.0
31.01
31.01.1
31.02
31.02.1
31.03
31.03.1
31.09
31.09.1

31.09.14
32
32.2
32.20

Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ.
από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών
οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων,
διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.20.1
32.20.2
32.3
32.30
32.30.1
32.30.11

Κατασκευή χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα,
εκτός υποδημάτων· παγοπέδιλων και τροχοπέδιλων· μερών τους
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32.30.12

Κατασκευή χιονοπέδιλων

32.30.13

Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων
και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα

32.30.14

Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών
και αθλητικού εξοπλισμού

32.30.15

Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για
υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών
κωπηλασίας

32.30.16
32.4
32.40

Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος με
πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.40.1

Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις·
παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μερών
τους

32.40.2

Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων
μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών
παιχνιδιών
Κατασκευή άλλων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών
μουσικών οργάνων
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.40.3
32.5
32.50
32.50.1

Κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων και
συσκευών

32.50.2

Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· συσκευών
μετρήσεων, προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών
συσκευών
Κατασκευή επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική
ή την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων
καθισμάτων και μερών τους
Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών, φακών και μερών τους
Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης
Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.50.3
32.50.4
32.50.5
32.9
32.91
32.91.1
32.99

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας· γραφίδων και
μολυβιών, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή
αρίθμησης· μελανοταινιών γραφομηχανής, ταμπόν μελάνης

32.99.1
32.99.11

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και άλλων προϊόντων
ασφαλείας

32.99.12

Κατασκευή στυλογράφων με σφαιρίδιο· στυλογράφων και
μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό·
μηχανικών ή κινητών μολυβιών

32.99.13

Κατασκευή πενών για σινική μελάνη· στυλογράφων μελάνης, άλλων
στυλογράφων και άλλων γραφίδων

32.99.14

Κατασκευή συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και θηκών
μολυβιών και παρόμοιων θηκών· μερών τους

32.99.15

Κατασκευή μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για
μολύβια, κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών
γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής
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Κατασκευή πλακών και πινάκων· σφραγίδων αναγραφής
ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων·
μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών· ταμπόν
μελάνης

32.99.16

Κατασκευή ομπρελών· μπαστουνιών· κουμπιών· μητρών για κουμπιά·
αγκραφών· μερών τους

32.99.2
32.99.21

Κατασκευή ομπρελών βροχής και ήλιου· μπαστουνιών, ράβδων καθισμάτων, μαστιγίων, μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων ειδών

32.99.22

Κατασκευή μερών, συμπληρωμάτων και εξαρτημάτων ομπρελών
βροχής ή ήλιου, μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων, μαστιγίων
ιππασίας και παρόμοιων ειδών

32.99.23

Κατασκευή αγκραφών, σουστών, κοπιτσών και μερών τους·
κουμπιών· φερμουάρ

32.99.24

Κατασκευή μητρών για κουμπιά και άλλων μερών κουμπιών·
ημιτελών κουμπιών· μερών από φερμουάρ
Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων
προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά

32.99.3

Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων
προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά

32.99.30

Κατασκευή αναπτήρων, πιπών και μερών τους· ειδών από εύφλεκτα
υλικά· υγρού ή υγροποιημένου αερίου για αναπτήρες

32.99.4

32.99.41

Κατασκευή αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων· πιπών
καπνίσματος και πιπών για πούρα και τσιγάρα, καθώς και των μερών
τους

32.99.42

Κατασκευή μερών αναπτήρων· πυροφορικών κραμάτων· ειδών από
εύφλεκτα υλικά
Κατασκευή υγρών ή υγροποιημένων αέριων καυσίμων για
αναπτήρες, σε δοχεία χωρητικότητας <= 300 cm3
Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.43
32.99.5

Κατασκευή εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών
ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά
τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις

32.99.51

32.99.53.01

Κατασκευή χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών·
φουρκετών· λαβίδων κατσαρώματος· βάσεων και κεφαλών τους
Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις
Κατασκευή ανδρείκελων για προθήκες

32.99.59.01
32.99.59.02
32.99.59.03

Κατασκευή τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και
φρούτων και μερών τους
Κατασκευή διαφόρων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Κατασκευή διακοσμητικών ειδών από πάγο
Κατασκευή θερμός
Κατασκευή μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων

32.99.52
32.99.53

32.99.55
32.99.59

*Εργασίες υπερεργολαβίας δεν είναι επιλέξιμες σε κανένα από τους ανωτέρω ΚΑΔ
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.5: Εκσυγχρονισμός – Επέκταση Επιχειρήσεων

33.12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επισκευή μηχανημάτων
33.12.2

45.20
71.20
71.20.14
73.1
73.11
73.11.1
73.11.11
81.29
81.29.19.01
82.92
82.92.1
82.92.10
82.92.10.01
82.92.10.02
82.92.10.03
82.92.10.04
82.92.10.05
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.01
85.51.10.04
85.51.10.05
85.51.10.06
85.51.10.07
85.51.10.09
85.52
85.52.1
85.52.11
85.52.11.01
85.52.11.02
85.52.12
85.52.12.01
85.52.12.02
85.52.13
85.52.13.01
85.52.19
85.52.19.01
86.90
86.90.1
86.90.13

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
Διαφήμιση
Διαφημιστικά γραφεία
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων
Δραστηριότητες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος
Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης
Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)
Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων
Υπηρεσίες κυνοτροφείων
Υπηρεσίες προπονητή αθλητών
Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων
Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε,
τζούντο, τάε κβον ντο, άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)
Πολιτιστική εκπαίδευση
Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
Υπηρεσίες σχολών χορού
Υπηρεσίες καθηγητή χορού
Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής
Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής
Υπηρεσίες ωδείου
Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών
Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής
Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
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86.90.13.01
86.90.13.02
86.90.13.03
86.90.13.04
86.90.19
86.90.19.01
86.90.19.02
86.90.19.03
86.90.19.04
86.90.19.05
86.90.19.06
86.90.19.07
86.90.19.08
86.90.19.09
86.90.19.10
86.90.19.11
86.90.19.12

Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
Υπηρεσίες χειροπράκτη
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες βελονισμού
Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
Υπηρεσίες εργοθεραπείας
Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία

87.30

Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
αναπήρους

87.30.1
87.30.11
87.30.11.01

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε
ηλικιωμένους
Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε
παιδιά και νέους με αναπηρίες

87.30.12

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε
ενήλικες με αναπηρίες
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά

87.30.13
88.91
88.91.1
88.91.11
88.91.12
88.91.13
88.91.13.01
88.91.13.02
88.91.13.03

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν
παιδιά με αναπηρία
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
π.δ.κ.α.
Καλλιτεχνική δημιουργία
Καλλιτεχνική δημιουργία

88.99
90.03
90.03.1
90.03.11
90.03.11.01
90.03.11.02
90.03.11.03
90.03.11.04
90.03.11.05
90.03.11.07
90.03.11.08
90.03.11.10
90.03.11.11

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και
άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος
Υπηρεσίες αγιογράφου
Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης
Υπηρεσίες γλύπτη
Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
Υπηρεσίες ζωγράφου
Υπηρεσίες μουσουργού
Υπηρεσίες ξυλογλύπτη
Υπηρεσίες σκιτσογράφου
Υπηρεσίες στιχουργού
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90.03.11.12
90.03.11.13
90.03.11.14
90.03.11.15
90.03.11.16
90.03.11.17
90.03.11.18
91.01
91.01.1
91.01.11
91.02
91.02.1
91.02.10
91.02.2
91.02.20
91.02.20.01

Υπηρεσίες συγγραφέα
Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης
Υπηρεσίες τοιχογραφίας
Υπηρεσίες χαράκτη
Υπηρεσίες χορογράφου
Υπηρεσίες χορωδού
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Δραστηριότητες μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

91.03

Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων

91.03.1

Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων

91.03.10
91.03.10.01
91.03.10.02

Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και
κτιρίων
Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων

91.04

Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων
φυσικών βιοτόπων
Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων

91.04.1
91.04.11
91.04.12
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.03
93.11.10.05
93.13
93.13.1
93.13.10
93.13.10.01
93.13.10.02
93.29
93.29.19
93.29.19.05

Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης
της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες,
γιόγκα κλπ)
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες παιδότοπου
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων

96.01
96.01.1
96.01.11

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων
Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη
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96.01.12
96.01.13
96.01.13.01
96.01.14
96.01.14.01
96.01.19
96.01.19.01
96.01.19.02
96.01.19.03
96.01.19.04
96.01.19.05
96.02
96.02.1
96.02.11
96.02.11.01

Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών
καθαρισμού γουνών)
Υπηρεσίες σιδερωτήριων
Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού
Υπηρεσίες βαφής ρούχων
Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων
Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων
Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές

96.02.12.01

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
Υπηρεσίες κουρείου

96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και
δύο τεχνίτες

96.02.11.02
96.02.12

96.02.12.03
96.02.13
96.02.13.01

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από
δύο τεχνίτες
Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών
Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας

96.04.10.01

Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου
καλλονής)
Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού
Υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ
Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες διαιτολογίας

96.04.10.02
96.04.10.05

Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)
Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)

96.02.13.02
96.02.13.03
96.02.13.04
96.02.13.05
96.02.19
96.02.19.01
96.02.2
96.02.20
96.04
96.04.1
96.04.10

96.04.10.06
96.04.10.07
96.09
96.09.1
96.09.11
96.09.11.01
96.09.11.02
96.09.11.03

Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)
Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες καταφυγίου αδέσποτων ζώων
Υπηρεσίες κουρέματος, πλυσίματος, καλλωπισμού ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
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96.09.11.04

Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
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49.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

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

49.39

Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες
χιονοδρομικών κέντρων

49.39.2

Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες
χιονοδρομικών κέντρων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών

49.39.20
50.1
50.10
50.10.1
50.10.12
50.10.12.04
77.2
77.21

Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με
κρουαζιερόπλοια
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχής και αθλητισμού

77.21.1

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών
αναψυχής και αθλητισμού

77.21.10
77.21.10.01
77.21.10.02
77.21.10.03

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και
πηδαλιούχων αερόπλοιων
Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης

77.21.10.04

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων,
σκι, λέμβων)

77.21.10.05
77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων
(παγοπέδιλων, μποτών κλπ)
Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

77.21.10.09

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ,
ρακετών κλπ)
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.1
79.11

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος,
κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

79.11.2
79.11.21
79.11.22
79.11.23
79.11.23.01
79.12
79.12.1

Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων
(ταξιδιωτικών πακέτων)

79.12.11
79.12.11.01
79.12.12

Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή
καταλύματος
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για
οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
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Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

79.9

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς
χώρους

79.90
79.90.1
79.90.11
79.90.12
79.90.2
79.90.20
79.90.3
79.90.31
79.90.32
79.90.39
85.5
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.02
85.51.10.03
85.51.10.08
93.1
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.01
93.11.10.02
93.11.10.04
93.21
93.21.1
93.21.10
93.21.10.01
93.29
93.29.1
93.29.11

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες
ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
Άλλη εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
Αθλητικές δραστηριότητες
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης κλπ
Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων
Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών

96.04.10.03

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)

96.04.10.04

Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών

93.29.11.04
93.29.11.06
93.29.19
93.29.19.07
96.0
96.04
96.04.1
96.04.10
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Γ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Βιομηχανία τροφίμων
Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

10.52
10.52.1
10.52.10
10.6
10.61
10.61.24
10.61.24.01
10.7
10.71
10.71.1

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και
προϊόντων αμύλου
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας
Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και
γλυκισμάτων
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72.1

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων

10.73

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

10.73.1
10.8
10.82

10.82.21

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
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

10.82.2

10.82.23
10.82.23.01
10.82.23.02
10.82.24
10.84

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και
άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη

10.84.1
10.84.2

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων·
αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης
μουστάρδας
Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα

10.85.1

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85
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Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών

10.86

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών

10.86.1
10.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων
διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και
υδρόβιων ασπόνδυλων

10.89.1
11
11.03

11.03.1

11.03.10

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα

11.03.9
11.03.99
11.04

11.04.10

Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από
νωπά σταφύλια

11.06.10

Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης

11.06
11.06.1

11.07.1
14
14.1

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται
ζύμωση
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από
νωπά σταφύλια

11.04.1

11.07

Ποτοποιία
Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ.
μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν
αλκοόλη
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ.
μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν
αλκοόλη

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή γούνινων ειδών

14.2
14.20
14.3

15

Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

15.1

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας·
κατεργασία και βαφή γουναρικών

14.31
14.39
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Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή
γουναρικών

15.11

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων
ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
Κατασκευή υποδημάτων
Κατασκευή υποδημάτων

15.12
15.2
15.20

Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.2
16.22
16.22.1
16.23

Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και
χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα
προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

16.23.1
16.23.11
16.23.2
17
17.1
17.2

Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους,
πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο
Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

17.21

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και
ειδών τουαλέτας

17.23
17.24

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.1

Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.12.1

18.13

Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.13.1

18.13.2
18.13.3
20.6
20.60
20.60.1
20.60.2
23
23.2
23.20
23.20.1
23.3
23.31
23.31.1

Υπηρεσίες προεκτύπωσης
Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και
άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην
τυπογραφία
Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
Παραγωγή μη φυσικών ινών
Παραγωγή μη φυσικών ινών
Παραγωγή συνθετικών ινών
Παραγωγή τεχνητών ινών
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
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Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων
από οπτή γη

23.32
23.32.1
23.4

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από
οπτή γη (ψημένο πηλό)
Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών

23.41
23.41.1
23.42
23.42.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών
διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών
εξαρτημάτων

23.43

23.43.1
23.44
23.44.1
23.49
23.49.1
23.6
23.61
23.61.1
23.61.2
23.62
23.62.1
23.63
23.63.1
23.64
23.64.1
23.65
23.65.1
23.69
23.69.1

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών
κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή ινοτσιμέντου
Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.2

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.20
24.20.1

Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων
(hollow profiles), χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.2

Κατασκευή σωλήνων, συγκολλημένων, κυκλικής διατομής, με
εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.31.1

Κατασκευή σωλήνων με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm,
συγκολλημένων, από χάλυβα
Κατασκευή εξαρτημάτων σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτών
Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από μη κραματοποιημένο
χάλυβα

24.31.2

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από κραματοποιημένο
χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα

24.20.3
24.20.4
24.3
24.31
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Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από ανοξείδωτο χάλυβα
Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.31.3
24.32

Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη
επιχρισμένων, με πλάτος < 600 mm

24.32.1

Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα,
επενδυμένων, επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος <
600 mm
Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.32.2
24.33
24.33.1

Κατασκευή μορφοράβδων (open sections), που έχουν υποστεί
μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα

24.33.2

Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο
χάλυβα
Κατασκευή πετασμάτων "σάντουιτς" από επικαλυμμένα φύλλα
χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής

24.33.3
24.34
24.34.1

Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη
σιδηρούχων μετάλλων
Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.4
24.41
24.41.1

Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες
μορφές ή σε σκόνη

24.41.2

Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες
μορφές ή σε σκόνη

24.41.3

Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε
ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

24.41.4

Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που
δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών
μετάλλων, αργύρου ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

24.41.5
24.42
24.42.1
24.42.11
24.42.12
24.42.2
24.42.21
24.42.22
24.42.23
24.42.24
24.42.25
24.42.26
24.43
24.43.1
24.43.2
24.44

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του
αργιλίου
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου
Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορούνδιου
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων
του αργίλιου
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles)
αργίλιου
Παραγωγή σύρματος αργίλιου
Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, πάχους >
0,2 mm
Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από αργίλιο
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου,
ακατέργαστων
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο,
ψευδάργυρο και κασσίτερο ή τα κράματά τους
Παραγωγή χαλκού
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24.44.1
24.44.2
24.45

Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου· συσσωματωμάτων (mattes)
χαλκού· χαλκού κονίας (cement)
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων
του χαλκού
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.45.1

Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων προϊόντων της
μεταλλουργίας του νικέλιου

24.45.2

Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων
του νικέλιου

24.45.3
24.5
24.51
24.51.1

24.51.2
24.51.3
24.52
24.52.1
24.52.2
24.52.3
24.53
24.53.1
24.54
24.54.1
25
25.1
25.11
25.11.1
25.11.2
25.12
25.12.1

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους·
κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων,
που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις
Χύτευση μετάλλων
Χύτευση σιδήρου
Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσίδηρου
Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων
(hollow profiles) από χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από
χάλυβα
Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο
Χύτευση χάλυβα
Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης
χάλυβα
Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα
Χύτευση ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα
και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών
σκελετών
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς
και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.5
25.50
25.50.1
25.50.2
25.6
25.61
25.61.1
25.61.2
25.62
25.62.1
25.62.2

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία
Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης
μετάλλου
Κονιομεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων
Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων
Μεταλλοτεχνία
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
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25.7
25.71
25.71.1
25.72
25.72.1
25.73
25.73.1
25.73.2
25.73.3

25.73.4
25.73.5
25.73.6
25.9
25.91

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται
στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για
εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς
ρεύμα
Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια
μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες
Κατασκευή άλλων εργαλείων
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.99.1
25.99.2

Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και
παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα
Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα

28.30.1
28.30.2
28.30.3

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων
Κατασκευή άλλων γεωργικών ελκυστήρων
Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους

25.91.1
25.92
25.92.1
25.93
25.93.1
25.94
25.94.1
25.99

28.3
28.30

28.30.6

Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή
αθλητικά γήπεδα
Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό
υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την
κηπουρική

28.30.7
28.30.8

Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για
γεωργικούς σκοπούς
Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων

28.30.4
28.30.5

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και
εργαλειομηχανών
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.4
28.41

28.41.1

Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ
και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου
και παρόμοιων ειδών

28.41.2

Κατασκευή τόρνων, τρυπανιών και φρεζών για την κατεργασία
μετάλλου
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28.41.3
28.41.4
28.49

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές
κατεργασίας μετάλλων
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.91.1

Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, ξύλου
και παρόμοιων σκληρών υλικών
Κατασκευή εργαλειοφορέων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
Κατασκευή μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους

28.91.9

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής
μεταλλουργικών μηχανημάτων

28.92.1

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις
δομικές κατασκευές
Κατασκευή μηχανημάτων ορυχείων

28.92.2
28.92.3

Κατασκευή άλλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων μετακίνησης,
ισοπέδωσης, εξομάλυνσης, απόξεσης, εκσκαφής, συμπίεσης,
σύνθλιψης ή εξόρυξης για γαίες, ορυκτά ή μεταλλεύματα
(συμπεριλαμβανομένων των μπουλντόζων, των μηχανικών
φτυαριών και των οδοστρωτήρων)
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εκσκαφής

28.92.4
28.92.5

Κατασκευή μηχανημάτων για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και
παρόμοια επεξεργασία γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων
ορυκτών ουσιών
Κατασκευή ελκυστήρων τοποθέτησης τροχαίου υλικού

28.49.1
28.49.2
28.9
28.91

28.92

28.92.6
28.93
28.93.1

28.93.2
28.93.3

28.94

Κατασκευή μερών μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και
κατασκευών
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και
καπνού
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και
καπνού, εκτός από τα μέρη τους
Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη
διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών
λαχανικών
Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων,
ποτών και καπνού
Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων
ειδών

28.94.2

Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία, κλώση, ύφανση
και πλέξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης
(συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές)

28.94.3
28.94.4

Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή
για την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών
Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου

28.94.1

28.94.5
28.95

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών για την κατεργασία
μετάλλου

Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών ύφανσης και
κλώσης και μηχανών για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων
Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και
χαρτονιού
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Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και
μερών τους

28.95.1

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών
ειδών

28.96

Κατασκευή μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού
και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά

28.96.1

Κατασκευή μερών μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία
πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από
αυτά τα υλικά
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

28.96.2
28.99
28.99.1
28.99.11

Κατασκευή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι
ραπτομηχανές για βιβλία)

28.99.12

Κατασκευή μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού για τη
στοιχειοθεσία, την προετοιμασία και την κατασκευή
τυπογραφικών πλακών

28.99.13

Κατασκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων όφσετ (offset), εκτός
εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία

28.99.14

Κατασκευή άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων, εκτός εκείνων που
προορίζονται για χρήση σε γραφεία
Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών
Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.2
28.99.3
28.99.31

Κατασκευή ξηραντηρίων ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή
χαρτονιού· στεγνωτηρίων μη οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

28.99.32

Κατασκευή περιστρεφόμενων εξεδρών διασκέδασης (μύλων),
κούνιων, περίπτερων σκοποβολής και άλλων ειδών διασκέδασης
υπαίθριων χώρων και πανηγύρεων

28.99.39
28.99.4
28.99.40

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· μερών άλλων
μηχανημάτων ειδικής χρήσης

28.99.5

28.99.51
28.99.52
31
31.0
31.01
31.01.1
31.02
31.02.1
31.03
31.03.1

Κατασκευή μηχανισμού εκτόξευσης αεροσκαφών· ανασχετικών
οργάνων ή παρόμοιου εξοπλισμού· συσκευών ζυγοστάθμισης·
μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας
Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή
δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών
Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωμάτων
Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων
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31.09
31.09.11

Κατασκευή άλλων επίπλων
Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους
Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.12
31.09.13

Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε
κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά
Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.

31.09.1

31.09.14
32
32.2
32.20

Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών
οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων,
μετρονόμων, διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.20.1
32.20.2
32.3
32.30
32.30.1
32.30.11
32.30.12

Κατασκευή χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα,
εκτός υποδημάτων· παγοπέδιλων και τροχοπέδιλων· μερών τους
Κατασκευή χιονοπέδιλων

32.30.13

Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων,
ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα

32.30.14

Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών
ειδών και αθλητικού εξοπλισμού

32.30.15

Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για
υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών
κωπηλασίας

32.30.16
32.4
32.40

Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος
με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.40.1

Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες
υπάρξεις· παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες
υπάρξεις· μερών τους

32.40.2

Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων
μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών
παιχνιδιών

32.40.3
32.5
32.50

Κατασκευή άλλων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των
παιδικών μουσικών οργάνων
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.50.1

Κατασκευή ιατρικών, χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων
και συσκευών

32.50.2

Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· συσκευών
μετρήσεων, προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών
συσκευών

32.50.3
32.50.4
32.50.5
32.9

Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως
π.χ. από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή μουσικών οργάνων

Κατασκευή επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και
παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους
Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών, φακών και μερών τους
Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης
Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
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32.91

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

32.91.1
32.99

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας· γραφίδων και
μολυβιών, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή
αρίθμησης· μελανοταινιών γραφομηχανής, ταμπόν μελάνης

32.99.1
32.99.11

Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και άλλων
προϊόντων ασφαλείας

32.99.12

Κατασκευή στυλογράφων με σφαιρίδιο· στυλογράφων και
μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό·
μηχανικών ή κινητών μολυβιών

32.99.13

Κατασκευή πενών για σινική μελάνη· στυλογράφων μελάνης,
άλλων στυλογράφων και άλλων γραφίδων

32.99.14

Κατασκευή συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και
θηκών μολυβιών και παρόμοιων θηκών· μερών τους

32.99.16

Κατασκευή μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για
μολύβια, κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών
γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής
Κατασκευή πλακών και πινάκων· σφραγίδων αναγραφής
ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων·
μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών· ταμπόν
μελάνης

32.99.21

Κατασκευή ομπρελών· μπαστουνιών· κουμπιών· μητρών για
κουμπιά· αγκραφών· μερών τους
Κατασκευή ομπρελών βροχής και ήλιου· μπαστουνιών, ράβδων καθισμάτων, μαστιγίων, μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων
ειδών

32.99.22

Κατασκευή μερών, συμπληρωμάτων και εξαρτημάτων ομπρελών
βροχής ή ήλιου, μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων, μαστιγίων
ιππασίας και παρόμοιων ειδών

32.99.23

Κατασκευή αγκραφών, σουστών, κοπιτσών και μερών τους·
κουμπιών· φερμουάρ

32.99.24

Κατασκευή μητρών για κουμπιά και άλλων μερών κουμπιών·
ημιτελών κουμπιών· μερών από φερμουάρ

32.99.15

32.99.2

Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων
προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά

32.99.3
32.99.30

Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων
προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
Κατασκευή αναπτήρων, πιπών και μερών τους· ειδών από
εύφλεκτα υλικά· υγρού ή υγροποιημένου αερίου για αναπτήρες

32.99.4

32.99.41

Κατασκευή αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων· πιπών
καπνίσματος και πιπών για πούρα και τσιγάρα, καθώς και των
μερών τους

32.99.42

Κατασκευή μερών αναπτήρων· πυροφορικών κραμάτων· ειδών
από εύφλεκτα υλικά

32.99.43
32.99.5

Κατασκευή υγρών ή υγροποιημένων αέριων καυσίμων για
αναπτήρες, σε δοχεία χωρητικότητας <= 300 cm3
Κατασκευή άλλων ειδών π.δ.κ.α.

32.99.51

Κατασκευή εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών
ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά
τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις

32.99.52
32.99.53

Κατασκευή χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών·
φουρκετών· λαβίδων κατσαρώματος· βάσεων και κεφαλών τους
Κατασκευή οργάνων, συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις
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32.99.53.01
32.99.55
32.99.59
32.99.59.01
32.99.59.02
32.99.59.03

Κατασκευή ανδρείκελων για προθήκες
Κατασκευή τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και
φρούτων και μερών τους
Κατασκευή διαφόρων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Κατασκευή διακοσμητικών ειδών από πάγο
Κατασκευή θερμός
Κατασκευή μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και
βαπτίσεων

*Εργασίες υπερεργολαβίας δεν είναι επιλέξιμες σε κανένα από τους ανωτέρω ΚΑΔ
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.4: Ίδρυση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου

47.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν
κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

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 τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.2

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας
Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού
Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων
π.δ.κ.α.

47.24.1
47.24.16
47.24.17
47.25
47.25.2
47.25.25
47.25.26
47.29
47.29.2
47.29.21
47.7
47.78
47.78.8
47.78.89
47.78.89.04
47.78.89.06
47.78.89.07

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών
λαϊκής τέχνης
Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης
Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων
ειδών
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ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.5: Ίδρυση Επιχειρήσεων

33.12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επισκευή μηχανημάτων
33.12.2

45.20
71.20
71.20.14
73.1
73.11
73.11.1
73.11.11
81.29
81.29.19.01
82.92
82.92.1
82.92.10
82.92.10.01
82.92.10.02
82.92.10.03
82.92.10.04
82.92.10.05
85.51
85.51.1
85.51.10
85.51.10.01
85.51.10.04
85.51.10.05
85.51.10.06
85.51.10.07
85.51.10.09
85.52
85.52.1
85.52.11
85.52.11.01
85.52.11.02
85.52.12
85.52.12.01
85.52.12.02
85.52.13
85.52.13.01
85.52.19
85.52.19.01
86.90
86.90.1

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
Διαφήμιση
Διαφημιστικά γραφεία
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων
Δραστηριότητες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες εμφιάλωσης οινοπνεύματος
Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης
Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)
Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων
Υπηρεσίες κυνοτροφείων
Υπηρεσίες προπονητή αθλητών
Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων
Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε,
τζούντο, τάε κβον ντο, άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)
Πολιτιστική εκπαίδευση
Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
Υπηρεσίες σχολών χορού
Υπηρεσίες καθηγητή χορού
Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής
Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής
Υπηρεσίες ωδείου
Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών
Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής
Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
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86.90.13
86.90.13.01
86.90.13.02
86.90.13.03
86.90.13.04
86.90.19
86.90.19.01
86.90.19.02
86.90.19.03
86.90.19.04
86.90.19.05
86.90.19.06
86.90.19.07
86.90.19.08
86.90.19.09
86.90.19.10
86.90.19.11
86.90.19.12

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
Υπηρεσίες χειροπράκτη
Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες βελονισμού
Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
Υπηρεσίες εργοθεραπείας
Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
Υπηρεσίες λογοθεραπείας
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία

87.30

Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
αναπήρους

87.30.1
87.30.11
87.30.11.01

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε
ηλικιωμένους
Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε
παιδιά και νέους με αναπηρίες

87.30.12

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε
ενήλικες με αναπηρίες
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά

87.30.13
88.91
88.91.1
88.91.11
88.91.12
88.91.13
88.91.13.01
88.91.13.02
88.91.13.03

Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν
παιδιά με αναπηρία
Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
π.δ.κ.α.
Καλλιτεχνική δημιουργία
Καλλιτεχνική δημιουργία

88.99
90.03
90.03.1
90.03.11
90.03.11.01
90.03.11.02
90.03.11.03
90.03.11.04
90.03.11.05
90.03.11.07
90.03.11.08
90.03.11.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και
άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος
Υπηρεσίες αγιογράφου
Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης
Υπηρεσίες γλύπτη
Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
Υπηρεσίες ζωγράφου
Υπηρεσίες μουσουργού
Υπηρεσίες ξυλογλύπτη
Υπηρεσίες σκιτσογράφου
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90.03.11.11
90.03.11.12
90.03.11.13
90.03.11.14
90.03.11.15
90.03.11.16
90.03.11.17
90.03.11.18
91.01
91.01.1
91.01.11
91.02
91.02.1
91.02.10
91.02.2
91.02.20
91.02.20.01

Υπηρεσίες στιχουργού
Υπηρεσίες συγγραφέα
Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης
Υπηρεσίες τοιχογραφίας
Υπηρεσίες χαράκτη
Υπηρεσίες χορογράφου
Υπηρεσίες χορωδού
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Δραστηριότητες μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων
Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης
επισκεπτών

91.03

Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων

91.03.1

Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
αξιοθέατων

91.03.10
91.03.10.01
91.03.10.02

Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και
κτιρίων
Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων

91.04

Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων
φυσικών βιοτόπων
Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων

91.04.1
91.04.11
91.04.12
93.11
93.11.1
93.11.10
93.11.10.03
93.11.10.05
93.13
93.13.1
93.13.10
93.13.10.01
93.13.10.02
93.29
93.29.19
93.29.19.05

Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης
της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίων
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες,
γιόγκα κλπ)
Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες παιδότοπου
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων

96.01
96.01.1
96.01.11

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων
προϊόντων
Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη
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96.01.12
96.01.13
96.01.13.01
96.01.14
96.01.14.01
96.01.19
96.01.19.01
96.01.19.02
96.01.19.03
96.01.19.04
96.01.19.05
96.02
96.02.1
96.02.11
96.02.11.01

Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών
καθαρισμού γουνών)
Υπηρεσίες σιδερωτήριων
Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού
Υπηρεσίες βαφής ρούχων
Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων
Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων
Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών
Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών
Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές

96.02.12.01

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου γυναικών, που απασχολεί
πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές
Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών
Υπηρεσίες κουρείου

96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και
δύο τεχνίτες

96.02.11.02
96.02.12

96.02.12.03
96.02.13
96.02.13.01

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από
δύο τεχνίτες
Υπηρεσίες αισθητικών και υπηρεσίες περιποίησης των νυχιών
Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας

96.04.10.01

Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου
καλλονής)
Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού
Υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ
Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών
Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
Υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
Υπηρεσίες διαιτολογίας

96.04.10.02
96.04.10.05

Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)
Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)

96.02.13.02
96.02.13.03
96.02.13.04
96.02.13.05
96.02.19
96.02.19.01
96.02.2
96.02.20
96.04
96.04.1
96.04.10

96.04.10.06
96.04.10.07
96.09
96.09.1
96.09.11
96.09.11.01
96.09.11.02
96.09.11.03

Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)
Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες καταφυγίου αδέσποτων ζώων
Υπηρεσίες κουρέματος, πλυσίματος, καλλωπισμού ζώων συντροφιάς
Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
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96.09.11.04

Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς

90

