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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Γ1, Γ2, Γ3 (De minimis Καν. 1407/2013) 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10.1       Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 

10.3       Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.4*       Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

10.5       Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

10.6       Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων και 
προϊόντων αμύλου 

10.7       Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

10.8       Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

10.9       Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

11       Ποτοποιία 

13       Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14       Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15       Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

16       Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 
φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

17       Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

18       Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20       Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21       Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22       Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες 

23       Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24       Παραγωγή βασικών μετάλλων 

25*       Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

26       Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων 

27       Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28       Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

29       Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

30       Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31       Κατασκευή επίπλων 

32       Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

33       Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 
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  38.11.1  Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων 

  38.11.4  Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για 
αποσυναρμολόγηση 

  38.11.5  Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.11.6  Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα 
απόβλητα 

 38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.3    Ανάκτηση υλικών 

  52.10.1  Υπηρεσίες αποθήκευσης 

  
 

52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας 
εφοδιασμού (logistics) 

  58.11.1  Έκδοση έντυπων βιβλίων 

  58.11.2  Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 

  58.11.5  Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 

  58.13.1  Έκδοση έντυπων εφημερίδων 

  58.14.1  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

71.2    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

 82.92   Δραστηριότητες συσκευασίας 

 96.01   Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 
γούνινων προϊόντων 

 
*     Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ 
1) 10.41.12 «Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών» 
2) 25.30.2 «Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους» 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Γ4, Γ5, Γ6 (ΓΑΚ 651/2014) 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10.1       Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 

10.3       Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.4*       Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

10.5       Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

10.6       Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων και 
προϊόντων αμύλου 

10.7       Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

10.8       Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

10.9       Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

11       Ποτοποιία 

13**       Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14       Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15       Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

16       Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 
φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

17       Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

18       Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20**       Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21       Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22       Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες 

23       Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24**       Παραγωγή βασικών μετάλλων 

25*       Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

26       Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων 

27       Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28       Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

29       Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

30**       Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31       Κατασκευή επίπλων 

32       Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

33       Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

  38.11.1  Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων 
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  38.11.4  Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για 
αποσυναρμολόγηση 

  38.11.5  Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.11.6  Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα 
απόβλητα 

 38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.3    Ανάκτηση υλικών 

  52.10.1  Υπηρεσίες αποθήκευσης 

  
 

52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας 
εφοδιασμού (logistics) 

  58.11.1  Έκδοση έντυπων βιβλίων 

  58.11.2  Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 

  58.11.5  Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 

  58.13.1  Έκδοση έντυπων εφημερίδων 

  58.14.1  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

71.2    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

 82.92   Δραστηριότητες συσκευασίας 

 96.01   Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 
γούνινων προϊόντων 

*     Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ 
1) 10.41.12 «Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών» 
2) 25.30.2 «Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους» 
 

** Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΓΑΚ 651/2014: 
1) 13.10.3 «Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση» 
2) 13.10.8 «Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες» 
3) 13.20.3 «Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή 

ασυνεχείς ίνες» 
4) 20.14.1 «Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους» 
5) 20.6 «Παραγωγή μη φυσικών ινών» 
6) 24.1 «Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων» 
7) 24.2 «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών 

εξαρτημάτων» 
8) 24.3 «Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα» 
9) 24.51 «Χύτευση σιδήρου»*** 
10) 24.52 «Χύτευση χάλυβα»*** 
11) 25.5 «Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση, 

κονιομεταλλουργία»*** 
12) 30.1 «Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών» 
 

*** δεν είναι επιλέξιμες οι προτάσεις που αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:  
«τομέας του χάλυβα»:  
α) χυτοσίδηρος και σιδηροκράματα: 
χυτοσίδηρος για την παραγωγή χάλυβα, για χυτήρια και άλλους ακατέργαστους χυτοσιδήρους, χυτοσίδηρος 
spiegel και ανθρακούχο σιδηρομαγγάνιο, μη συμπεριλαμβανομένων των άλλων σιδηροκραμάτων· 
β) ακατέργαστα και ημικατεργασμένα προϊόντα σιδήρου, συνήθους ή ειδικού χάλυβα: 
ρευστός χάλυβας χυτευμένος ή μη σε πλινθώματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλινθωμάτων που 
προορίζονται για σφυρηλάτηση ημικατεργασμένων προϊόντων: κορμοί, πρίσματα, πλατέα, πλατίνες· ρόλοι 
θερμής έλασης, με εξαίρεση την παραγωγή ρευστού χάλυβα για χύτευση από μικρά και μεσαίου μεγέθους 
χυτήρια· 
γ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν θερμώ από σίδηρο και από συνήθη ή ειδικό χάλυβα: 
σιδηροτροχιές, στρωτήρες, πλάκες έδρασης, αμφιδέτες, δοκοί, βαρείς μορφοσίδηροι και ράβδοι 80 mm και 
άνω, πάσσαλοι πεπλατυσμένοι, ράβδοι και μορφοσίδηροι κάτω των 80 mm και πλατέα κάτω των 150 mm, 
χονδρόσυρμα, προϊόντα στρογγυλής ή τετραγώνου τομής για σωλήνες, φύλλα και ταινίες ελασματοποιηθέντα εν 
θερμώ (συμπεριλαμβανομένων και των ταινιών για σωλήνες και των ρολών που θεωρούνται ως τελικά 
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προϊόντα), λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν θερμώ (με ή χωρίς επένδυση), πλάκες και λαμαρίνες πάχους 3 
mm και άνω, μεγάλα πλατέα 150 mm και άνω, με εξαίρεση τα προϊόντα συρματοποίησης, οι ολκομετρημένες 
ράβδοι και τα χυτεύματα σιδήρου· 
δ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν ψυχρώ: 
λευκοσίδηρος, λαμαρίνες επιμολυβδωμένες, λαμαρίνες για επίστρωση, επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες, άλλες 
επιστρωμένες λαμαρίνες, λαμαρίνες ψυχρής έλασης, λαμαρίνες μαγνητικές, ταινίες προοριζόμενες για την 
παραγωγή λευκοσιδήρου, λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν ψυχρώ, σε ρόλους και φύλλα· 
ε) σωλήνες: όλοι οι άνευ ραφής χαλύβδινοι σωλήνες, συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες με διάμετρο πάνω από 
406,4 χιλιοστά 

 
«τομέας των συνθετικών ινών»: 
α) η εξέλαση/ελαστικοποίηση όλων των γενικών κατηγοριών ινών και νημάτων από πολυεστέρα, πολυαμίδιο, 
ακρυλικό ή πολυπροπυλένιο, ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης τους· ή 
β) ο πολυμερισμός (συμπεριλαμβανομένης της πολυσυμπύκνωσης), εφόσον συνδυάζεται με εξέλαση από την 
άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών· ή 
γ) οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία συνδέεται με την ταυτόχρονη εγκατάσταση δυναμικού 
εξέλασης/ελαστικοποίησης από τον μελλοντικό αποδέκτη της ενίσχυσης ή από άλλη επιχείρηση του ομίλου στον 
οποίο ανήκει, και η οποία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντάσσεται κατά 
κανόνα στο σχετικό παραγωγικό δυναμικό, από την άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών· 

 

Ότι δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο πρόγραμμα. 
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