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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ Β4
Μεσογείων 56
115 27  Αθήνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Κωδικός Πρόσκλησης 
017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - ΟΠΣ Α/Α 2926

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2. Τον N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως 
ισχύει.

4. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Την Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την με Α.Π. 85847/12.08.2020 (ΦΕΚ Β΄ 3375) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη

8. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ Α’ 156/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικώς  του άρθρου 3 με 
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το οποίο συστήνεται  Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής.

9. Την με Α.Π. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων».

10.Τη με Α.Π. 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1248/24.06.2015) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής 
υπουργικής απόφασης» (Β' 1248)" (ΦΕΚ Β' 2064)»

11.Τη με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2064/15.06.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.06.2015 
Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 
1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής 
απόφασης» (Β΄1248)».

12.Τη με Α.Π.110770/12.10.2021 (ΦΕΚ Β 4799/18.10.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ 24.6.2015 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 
παρ.  1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655) κοινής 
υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248)».

13.Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

14.Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το 
πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014.

15.Την με Α.Π. 177229/ 15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακού Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ).

16.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή 
των άρθρων  107 και 1089 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

17.Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

18.Το με Α.Π.4234/12-07-18 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. 

19.Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001).

20.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 
1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

21.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

22.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

23.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
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καθορισμού Κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘ&Α και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘ&Α», όπως ισχύει.  

24.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα 
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

25.Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

26.Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016 /19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/B/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”».

27.Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].

28.Τον Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση 
της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 40.  

29.Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.

30.Την με Α.Π. 59886/ΕΥΚΕ/913/11.6.2020, ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Ησσονος Σημασίας» (ΦΕΚ 2417/Β/18.6.2020)

31.Το με Α.Π. 121114/ΕΥΚΕ/1883/13.11.2020, εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
αναφορικά με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ησσονος 
Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)»

32.Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει. 

33.Η με Α.Π. 48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών 
εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020».

34.Το με Α. Π. 4843/119432/03.11.215 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».

35.Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).

36.Την υπ’ αριθ. 1557/432Γ/Γ01/30.3.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού για την Ανάδειξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΑΔΑ: 
6ΔΡ34653Ο7-4Υ0).

37.  Την υπ’ αριθ. 2640/803Γ01/20.5.2016 σύμβαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού με τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ. 

38.Την υπ’ αριθμ. 62550/10.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
για τη σύσταση Ανοικτού Καταπιστευτικού (δεσμευμένου) Λογαριασμού (escrow account) (ΦΕΚ 
1738/Β/15.06.2016)

39.Την εγκεκριμένη Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (Δεκέμβριος 2016).
40.Το με Α.Π. 46568/ΕΥΚΕ662/02.05.2018έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 

με θέμα: Απόψεις για το σχεδιασμό προσκλήσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».
41.Το με Α.Π. 53055/ΕΥΚΕ/804/17.05.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΕΥΚΕ) με θέμα: «’Έκφραση Γνώμης  επί των προσκλήσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα».
42.Tην με ΑΠ 7003/2018/22.05.2018 Γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής 

σχετικά με την έκδοση της Παρούσας Πρόσκλησης.
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43.To Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης, όπως εγκρίθηκε στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-τητα και 
Καινοτομία" στις 01/12/2017 και τροποποιήθηκε με την Α.Π. 2977/ 876A1/24.05.2018 Απόφαση με 
γραπτή διαδικασία (27η) της ίδιας Επιτροπής 

44.Την από 25.06.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

45.Την με Α.Π. 2977/876/Α1/24.05.2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για 
την έγκριση,  μέσω της 28ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης 
της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα».

46.Την υπ’ αριθ. 3006/886 A1/30.05.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1938/30.05.2018) Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις 
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον 
«Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ».

47.Την με Α.Π. 3167/530/Α2/Α2/04.06.2018 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - ΟΠΣ 2926 
(ΑΔΑ:ΨΠΣΑ465ΧΙ8-9ΧΖ).

48.Την με Α.Π. 4455/Β4/475/19.07.2018 Απόφαση με θέμα: Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - 
ΟΠΣ 2926 (ΑΔΑ:Ψ8ΔΞ465ΧΙ8-355) - Ορθή Επανάληψη στις 23.07.2018.

49.Την με Α.Π. 5218/907/Α2/24.08.2018 Απόφαση με θέμα: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - 
Απαντήσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

50.Την με Α.Π. 5948/Β4/628/27.09.2018 Απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό ‘Άλμα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - 
ΟΠΣ 2926 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΥ465ΧΙ8-2ΣΥ).

51.Την με Α.Π. 1071/346/A1/22.02.2019 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για 
την έγκριση,  μέσω της 37ης Γραπτής Διαδικασίας της αύξησης προϋπολογισμού για τη Δράση με 
κωδ. 01-2b-1.2-11 και τίτλο «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα».

52.Την με Α.Π. 1174/Α2/164/27.02.2019 Απόφαση με θέμα: Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης 
«Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση - Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - ΟΠΣ Α/Α 2926 (ΑΔΑ: 
ΨΡΚΝ465ΧΙ8-ΦΙΞ).

53. Τη με Α.Π. ΕΠΑΝΕΚ/946/Β4/30/18.02.2020 (ΑΔΑ : 9Ξ4446ΜΤΛΡ-ΓΞΤ) τέταρτη (4η) τροποποίηση 
της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 
«Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - ΟΠΣ Α/Α 2926

54.Την με Α.Π. ΕΠΑΝΕΚ/3212/674/Α3/11.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΘΥ46ΜΤΛΡ-Λ42) Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Άρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ»

55.Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4149/985/Α2/24.07.2020 Επιστολή της Μονάδας Α2 για τον έλεγχο 
κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής με χρήση τραπεζικού δανεισμού στις Ψηφιακές Δράσεις.

56.Την με Α.Π. 881/Β4/ 110/09.02.2021 Απόφαση με θέμα: Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - 
ΟΠΣ 2926 (ΑΔΑ: ΨΓΠΙ46ΜΤΛΡ-ΦΛΛ)

57.Το με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  5856/Β4/05.11.2021 Εσωτερικό Σημείωμα της Μονάδας Β4 για την 6η 
τροποποίηση της της με Α.Π.3167/530/Α2/Α2/04.06.2018 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» (α/α ΟΠΣ 2926 
(ΑΔΑ:ΨΠΣΑ465ΧΙ8-9ΧΖ) και τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  5859/Α2/05.11.2021 Σύμφωνη Γνώμη της 
Μονάδας Α2.

58.Την ανάγκη διορθώσεων και αποσαφήνισης σημείων της Πρόσκλησης για απλούστευση και 
διευκόλυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, της πιστοποίησης 
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δαπανών από πλευράς ΕΦ, της επιτάχυνσης της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων, της καταβολής 
της ενίσχυσης και της αύξησης της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020.

59. Τα από 26/10/2021 και 27/10/2021 αιτήματα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 
πρόσκλησης που εστάλησαν από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και από το Επιμελητήριο 
Ρεθύμνης.

60.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την έκτη (6η) τροποποίηση της με Α.Π. 3167/530/Α2/Α2/04.06.2018 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό ‘Άλμα» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - 
ΟΠΣ 2926 (ΑΔΑ:ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις με Α.Π. 
4455/Β4/475/19.07.2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΞ465ΧΙ8-355) (Ορθή Επανάληψη στις 23.07.2018) 1ης 
τροποποίησης πρόσκλησης, Α.Π. 5948/Β4/628/27.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΥ465ΧΙ8-2ΣΥ) 2ης τροποποίησης 
πρόσκλησης, Α.Π. 1174/Α2/164/27.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΚΝ465ΧΙ-ΦΙΞ) 3ης τροποποίησης πρόσκλησης, 
Α.Π. 946/Β4/30/18.02.2020 (ΑΔΑ: 9Ξ4446ΜΤΛΡ-ΓΞΤ) 4ης τροποποίησης πρόσκλησης και Α.Π. 881/Β4/ 
110/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΙ46ΜΤΛΡ-ΦΛΛ) 5ης τροποποίησης πρόσκλησης προκειμένου να 
διορθωθούν και αποσαφηνιστούν σημεία της Πρόσκλησης για απλούστευση και διευκόλυνση των 
διαδικασιών υλοποίησης των έργων από πλευράς δικαιούχων, της πιστοποίησης δαπανών από πλευράς 
ΕΦ, για την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων, της καταβολής της ενίσχυσης και 
της αύξησης της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα :

1ο. Στο Κεφάλαιο 6.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Το σημείο:

Χρονοδιάγραμμα δράσης
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 Αντικαθίσταται ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα δράσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

2ο. Στο Κεφάλαιο 11.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαγράφεται το σημείο:
Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τροποποίησης του οικονομικού και φυσικού 
αντικειμένου έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την τυπική ημερομηνία λήξης 
του έργου. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
εμπρόθεσμα.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 3167/530/Α2/Α2/04.06.2018 
Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη 
Δράση «Ψηφιακό ‘Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 
Κωδικός Πρόσκλησης 017 ΚΕ ΕΠΑνΕΚ - ΟΠΣ 2926 (ΑΔΑ:ΩΙΕΖ465ΧΙ8-ΚΨΔ), όπως τροποποιήθηκε με 
τις Αποφάσεις με Α.Π. 4455/Β4/475/19.07.2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΞ465ΧΙ8-355) (Ορθή Επανάληψη στις 
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23.07.2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης, με Α.Π. 5948/Β4/628/27.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΥ465ΧΙ8-
2ΣΥ) 2η τροποποίηση πρόσκλησης, με Α.Π. 1174/Α2/164/27.02.2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΡΚΝ465ΧΙ-
ΦΙΞ) 3η τροποποίηση πρόσκλησης, με Α.Π. 946/Β4/30/18.02.2020 (ΑΔΑ: 9Ξ4446ΜΤΛΡ-ΓΞΤ) 4η 
τροποποίηση πρόσκλησης και Α.Π. 881/Β4/110/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΠΙ46ΜΤΛΡ-ΦΛΛ) 5η  
τροποποίηση πρόσκλησης.

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και τα 
Παραρτήματα αυτής. 

Δ. Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr και του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr.

Ε. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και το Γραφείο Πληροφόρησης 
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 
36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση και email επικοινωνίας infoepan@mou.gr, καθώς 
και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ. 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ιωάννης Τσακίρης

Συνημμένα: 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης με τα Παραρτήματά της
Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
 Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
 ΕΥΚΕ
 ΕΥΣΕ
 ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
 ΕΦΕΠΑΕ
Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
 Μονάδες Α1, Α2, Β4

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ* 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά 
κατηγορία δικαιούχου, είναι τα ακόλουθα:  

 
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει 
χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1.  Έντυπο υποβολής (αρκεί μόνο η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή του 
ΠΣΚΕ) 

2.  Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας 
gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση μετά την 01/06/2018) 

3.  Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 
 

Για A.E.:  
Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική 
περίοδο), Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα 
με τη χρονική περίοδο), Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία 
προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση. 

 
Για Ε.Π.Ε:  
Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική 
περίοδο), Πράξη εκπροσώπησης  (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη 
χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω  
Καταστατικό. 

 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ:  
Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο 
ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση. 
 
Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.): Καταστατικό και 
ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρών Πλοίων Αναψυχής. 

 
Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:  
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, 
Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει). 

 
Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 

 
Για Ατομικές Επιχειρήσεις : αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α : 2 
(Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας 
gsis.gr, εκτύπωση μεταγενέστερη της 1/6/2018) 
 

4.  1. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) και για τις δύο (2) 

κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης 

 

2. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική 
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Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε 

εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις 

δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής 

της αίτησης χρηματοδότησης 

 

5.  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση  άδειας λειτουργίας ή 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 

λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του 

Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές 

διατάξεις.  

6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το 

γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α στο Παράρτημα VIII της 

Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

7.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας της ΜΜΕ 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

8.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το 
παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης 
επιχειρήσεις σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β΄ στο Παράρτημα VIII της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης. 

9.  Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον 
ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται κατ’ αναλογία τα εξής:  
 

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την Εταιρική/μετοχική σύνθεση, 
νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της 
επιχείρησης (βλ. δικαιολογητικά με α/α 3) 

2. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο 
(2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 
λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται 
αντίστοιχα 

3. Ισολογισμοί - Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 
που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις 
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση 
υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα 

4. Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες και για τις 
δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

5. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με 
συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται 
αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που 
απασχολήθηκε και για τις δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις που 
προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

 

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα 
αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν 
στην αντίστοιχη χώρα. 
 

10.  Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων : 

 

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 
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1.  Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)  

2.  Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική 

υποβολή) 

3. Κατάσταση (λίστα) τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε 

εξαγωγές, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου 

εκπροσώπου, σε συμφωνία με το αντίστοιχο συνολικό ποσό εξαγωγών που 

δηλώθηκε στην ηλεκτρονική υποβολή ανά έτος. 

 

και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του 

έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (για τις επιχειρήσεις με δύο 

μόνο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά για 

τις χρήσεις αυτές). 

 

4. Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή και 

σφραγίδα του λογιστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου για τη διαχειριστική χρήση 

που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

 

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

 

1.   Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 

2.   Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)  

 

και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του 

έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

Επιπρόσθετα για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται με το νέο Έντυπο 

Ε3 για το φορολογικό έτος 2017 και μετά, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα 

κάτωθι δικαιολογητικά για τα αντίστοιχα φορολογικά έτη : 

3.  Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική  

υποβολή) 

4. Κατάσταση (λίστα) τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε 

εξαγωγές, με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου 

εκπροσώπου, σε συμφωνία με το αντίστοιχο συνολικό ποσό εξαγωγών που δηλώθηκε 

στην ηλεκτρονική υποβολή ανά έτος. 

 

11.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας 
αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την 
περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι : 

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε αύξηση 
εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών 

• Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των 
λογαριασμών της επιχείρησης έως την προηγούμενη μέρα πριν την ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  
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• Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, 

μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους 
της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης. 

Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως 
προς τα ανωτέρω σημεία.   

 

Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής 
με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται 
αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα 
αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (πχ. 3 ή 5 έτη) από την ολοκλήρωση 
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
Ο τρόπος κάλυψης ίδιας συμμετοχής με φορολογηθέντα (προαιρετικά ή ελεύθερα 
σκοπού) αποθεματικά (εκτός του τακτικού) είναι αποδεκτός εφόσον: (α) δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε άλλο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο, (β) 
τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών (οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας 
κλεισμένης χρήσης, ισοζύγιο που αφορά στη διαχειριστική περίοδο από την 
ημερομηνία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων έως και την ημερομηνία 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης, καθώς και των σχετικών εταιρικών πράξεων 
(απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας), (γ) αξιολογείται λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής 
κατάστασης της επιχείρησης σχετικά με το ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων ως 
ίδια συμμετοχή για την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας 
στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών από τα διαθέσιμά της. 
Τα αποθεματικά αυτά πρέπει να εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά 
βιβλία της επιχείρησης. 
 
 
Γ). Αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση 
υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης, ως εξής: 
i) Κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους 
μετόχους/ εταίρους  
Η αύξηση πραγματοποιείται από υφιστάμενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των 
εταίρων/μετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
φορέα υπό τη μορφή μη διανεμημένων μερισμάτων, υποχρεώσεων προς 
εταίρους/μετόχους, εφόσον δηλώνεται η δέσμευση των εταίρων/ μετόχων να τα 
εισφέρουν ως μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι 
αποδεκτή εφόσον: (α) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών 
πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας) και (β) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της 
οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για 
την επένδυση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. 
 
ii) Κεφαλαιοποίηση του Υπολοίπου κερδών εις Νέο 
Η αύξηση πραγματοποιείται από υφιστάμενα κεφάλαια της επιχείρησης ή των 
εταίρων/μετόχων αυτής, τα οποία βρίσκονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
στην επιχείρηση υπό τη μορφή κερδών εις νέο. 
Η παραπάνω χρήση των εν λόγω κεφαλαίων είναι αποδεκτή εφόσον: (α) 
τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών και εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της 
εταιρείας) και (β) αξιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κατάστασης της 
επιχείρησης, ότι η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων για την επένδυση δεν θα 
δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. 
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Οδηγίες 
Όσον αφορά στην κάλυψη των ίδιων πόρων (ίδια συμμετοχή) με αύξηση μετοχικού 

ή εταιρικού κεφαλαίου είναι αποδεκτή με τις εξής προϋποθέσεις: 

• Για ΟΕ και ΕΕ η αύξηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή της 

αίτησης του επενδυτικού σχεδίου. 

• Για ΑΕ και ΕΠΕ η αύξηση δύναται να πραγματοποιείται και πριν την υποβολή 

του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε τους 

τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης με αποκλειστικό 

σκοπό τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη 

συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και ότι, μέχρι τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα 

υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησης της αύξησης του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου 

εντός του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών προ της υποβολής της 

επενδυτικής πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά 

πιστοποίησης καταβολής της ίδιας συμμετοχής. 

• Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής αύξησης 

εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου) μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης του 

τελικού ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου. 

• Θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό της επένδυσης. 

 

Σημείωση: 

Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του 
φορέα της επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των 
φορολογηθέντων αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής 
ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν 
ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι 
θετική και μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής.  

 

Δ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ 
μετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 

 

Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) 
 

• Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται 
ρητά ο σκοπός). 

• Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της 
καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική 
καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η 
δημοσίευση. 

• Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή 
ανάλυσή τους 

• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό 
όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας 
του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 
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Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.) 
 

• Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της 
εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση 
(σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να 
αναγράφεται ρητά ο σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου) 

• Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 
• Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των 

λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 
• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό 

όψεως της εταιρείας για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση 
του λογαριασμού αυτού πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

 
 

Ε) ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 
Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον 
οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου 
επιλέγεται από τον δυνητικός δικαιούχο  και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών 
μηνών ή μεγαλύτερη του έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να ξεκινά 
την πρώτη ημέρα του τριμήνου και να  τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση 
του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης 
χρηματοδότησης  ή το αργότερο την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
χρηματοδότησης. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 
30/9 και 31/12. Συνεπώς για ημερομηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η περίοδος του 
υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις 31/12 ενώ δύναται να τελειώνει μέχρι και 
τις 12/2.  

 
 

ΣΤ) ΔΑΝΕΙΟ 

• Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο 
λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του.  
 
Εναλλακτικά: 

• Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή 
της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως: 

• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 
• Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 
• Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 
• Το επιτόκιο 
• Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του 

 
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να 
αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
με εκχώρηση της επιχορήγησης. 

 
• Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση 

δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της 
ημερομηνίας υποβολής   της αίτησης του επενδυτή. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά – κατά 

περίπτωση - του Παραρτήματος Ι «Δικαιολογητικά Υποβολής/Ένταξης» σε 

μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf).  

Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό στοιχείο προκειμένου να διασταυρωθεί η ακρίβεια των 

δηλωθέντων.  
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«Ψηφιακό Άλμα» 

Πρόσκληση: Ψηφιακό Άλμα  
Έκδοση: 7η     

Ημερ/νια: 05.11.2021 
Σελίδα 1 από 5 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τα παραδοτέα σε κάθε Κατηγορία Δαπανών για το Φυσικό Αντικείμενο, έχουν ως 
ακολούθως: 

 
1. Εξοπλισμός 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 

Παραστατικά τιμολόγησης και, εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά 

στοιχεία διακίνησης κλπ. παραστατικά αγοράς, μεταφοράς και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού 

✓ ✓ 

2 
Proforma invoice (προτιμολόγιο), σε περίπτωση προμήθειας 

εξοπλισμού από το εξωτερικό 
✓ ✓ 

3 

CMR, Packing List, Bill of Landing, Documento di Transporto 

και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό μεταφοράς απαιτείται 

κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και τον 

τρόπο μεταφοράς (πχ. Οδικώς, μέσω πλοίου, κλπ,) του 

εξοπλισμού, σε περίπτωση προμήθειάς του από το εξωτερικό 

✓ ✓ 

4 Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής ✓ ✓ 

5 

Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργιές, αμεταχείριστο και 

περί μη παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο serial 

number των μηχανημάτων και του εξοπλισμού 

✓ ✓ 

6 
Όπου απαιτείται, αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση 

συμμόρφωσης 
✓ ✓ 

 

2. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού  

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

/   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 
Παραστατικά τιμολόγησης και, εφόσον απαιτείται, 
αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης κλπ. παραστατικά αγοράς, 
παραμετροποίησης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης 

✓ ✓ 

2 
Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής ✓ ✓ 

3 
Άδειες χρήσης λογισμικού (και για λογισμικά όπως τα 
Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατασκευαστών 
για την άδεια χρήσης 

✓ ✓ 

4 
Εφόσον επιδοτείται η αγορά λογισμικού/εφαρμογών που 
απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, αποδεικτικά στοιχεία ότι το 
Λογισμικό εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία 

 ✓ 

5 Αποδεικτικά συμμετοχής σε Εγχώριες και Εξωχώριες 
Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) 

✓ ✓ 
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3. Υπηρεσίες  

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

/    
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 
Παραστατικά τιμολόγησης και, εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά 

στοιχεία διακίνησης κλπ. παραστατικά αγοράς,  
παραμετροποίησης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης 

✓ ✓ 

2 Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις, εφόσον αυτές 
συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία 

✓ ✓ 

3 

Για τις Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads), 
πέραν των 1 και 2, Αποδεικτικά των διαφημιστικών 
καταχωρήσεων και Ανάλυση καμπάνιας προβολής (σε google 
ads, facebook ads), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό 
διάστημα και το αντικείμενο της προβολής, οι λέξεις κλειδιά που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και το συνολικό κόστος της κάθε 
διαφήμισης. 

Για δαπάνες SEO: Έκθεση του έργου βελτιστοποίησης από τον 
προμηθευτή με αναφορά στο πλάνο σχεδιασμού (μεθοδολογία, 
λέξεις κλειδιά κλπ.) και τα αποτελέσματα υλοποίησης 

✓ ✓ 

4 
Για τις Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, 
πέραν των 1 και 2, αντίγραφο του ψηφιακού υλικού που 
δημιουργήθηκε (σε CD) 

✓ ✓ 

5 
Για την παρουσία στα Social media, πέραν των 1 και 2, 
Εκτυπώσεις από τις σελίδες της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

✓ ✓ 

6 
Για τις Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του 
ηλεκτρονικού καταστήματος, πέραν των 1 και 2, εκτυπώσεις από 
την ιστοσελίδα της επιχείρησης 

✓ ✓ 

7 
Για τις Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) 
δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού, πέραν των 1 και 2, 
σχετική Τεχνική Έκθεση 

✓ ✓ 

8 

Για την Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής 
ασφάλειας, πέραν των 1 και 2, Αντίγραφο μελετών για 
συστήματα ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας και εγχειριδίων ή/και 
αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα 

✓ ✓ 

 
 
4. Μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού  

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

/   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 

Μηνιαίες συγκεντρωτικές μισθοδοτικές καταστάσεις 
σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από το λογιστή ή/και το 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, για το διάστημα κατά το 
οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης, από τις οποίες θα 
προκύπτουν οι μικτές αποδοχές, ασφαλιστικές και φορολογικές 
κρατήσεις, λοιπές κρατήσεις, καθαρό πληρωτέο ποσό και μέρες 
εργασίας/ασφάλισης. 

 

✓ 

 

✓ 

2 
Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού/extrait από το οποίο θα 
προκύπτουν οι καταβολές της μισθοδοσίας σε τραπεζικό 
λογαριασμό του εργαζόμενου. 

✓ ✓ 
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α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

/   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  

/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

3 
Αποδεικτικό εξόφλησης  ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου 
και εργοδότη (π.χ ασφαλιστική ενημερότητα) και Αποδεικτικό 
υποβολής και εξόφλησης  ΦΜΥ, (π.χ φορολογική ενημερότητα) 

✓ ✓ 

4 
Αντίγραφο πίνακα προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας 
(Έντυπο Ε4) 

✓ ✓ 

5 Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ ✓ ✓ 

6 Αντίγραφο ταυτότητας (φωτοτυπία) νεοπροσλαμβανομένου ✓ ✓ 

7 ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση αυτής) ✓ ✓ 

8 

Έγγραφη γνωστοποίηση, του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, 
ότι το μισθολογικό κόστος του νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με χρήση της 
ρήτρας ευελιξίας.  Η γνωστοποίηση θα πρέπει να φέρει τις 
υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου. 

✓ ✓ 

 

Για το φυσικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι : 

➢ Για όλα τα είδη των πραγματοποιούμενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου επιβεβαιώνεται από τις καταγεγραμμένες περιγραφές και ποσότητες στα 
αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 
κλπ.). Για το λόγο αυτό, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να 
αναγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού αντικειμένου και οι 
ποσότητες που τιμολογούνται και να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο παρουσίασης του 
φυσικού αντικειμένου στην αντίστοιχη απόφαση ένταξης (ισχύον Τεχνικό Παράρτημα). 

➢ Ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένος και σε πλήρη λειτουργία και να 
συμβαδίζει με τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη 
βεβαίωση του προμηθευτή για το καινουργιές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης 
της κυριότητας. Επίσης, να συνάδει με το δηλούμενο προς ενίσχυση ΚΑΔ και τη 
δυναμικότητα της επιχείρησης κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

➢ Για τις περιπτώσεις εξοπλισμού, να αναγράφονται στα παραστατικά ή στα συνοδευτικά 
αυτών έγγραφα οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers). Δεν απαιτείται η 
αναγραφή serial number σε είδη λοιπού εξοπλισμού υποστήριξης για την παροχή της 
υπηρεσίας. 

➢ Για τις περιπτώσεις λογισμικού-εφαρμογών, να αναγράφονται κατά περίπτωση στα 
παραστατικά ή στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα οι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial 
numbers) ή αδειών χρήσης (license numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer numbers) από 
την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή. 

➢ Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου μπορούν να 
ζητήσουν, με αιτιολόγηση της αναγκαιότητας, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, 
για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συμμόρφωση με τους 
όρους της αντίστοιχης απόφασης ένταξης. 

➢ Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου,  
παρέχοντας κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και 
ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια επαλήθευση 
(τουλάχιστον ο Υπεύθυνος Έργου). 

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



«Ψηφιακό Άλμα» 

Πρόσκληση: Ψηφιακό Άλμα  
Έκδοση: 7η     

Ημερ/νια: 05.11.2021 
Σελίδα 4 από 5 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τα παραδοτέα όσον αφορά στο Οικονομικό Αντικείμενο, έχουν ως ακολούθως : 

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ /   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ / 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 
Παραστατικά τιμολόγησης και διακίνησης ή στοιχεία 

ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας 
✓ ✓ 

2 Αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων ✓ ✓ 

3 
Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής προκαταβολών σε 

προμηθευτές 
✓ ✓ 

4 Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις ✓ ✓ 

5 Μητρώο Παγίων ✓ ✓ 

6 
Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης και στοιχεία εκταμίευσης 

εφόσον εκχωρήθηκε η Δημόσια Χρηματοδότηση 
✓ ✓ 

7 
Δανειακή Σύμβαση και στοιχεία εκταμίευσης εφόσον 

χρησιμοποιήθηκε δάνειο στην επένδυση 
 ✓ 

 

Για το οικονομικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι : 

➢ Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά 
ελληνική φορολογική νομοθεσία φορολογικά και λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση 
(π.χ. καρτέλες προμηθευτών, καρτέλες ταμείου, καρτέλες λογαριασμών, εξοφλητικές 
αποδείξεις όπου απαιτείται, extrait, ΤΠΥ, παραστατικά τιμολόγησης ή/και διακίνησης, 
παραστατικά μεταφοράς από εξωτερικό, κλπ.) για την τεκμηρίωση της ορθής 
υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου. 

➢ Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης, παροχής 
υπηρεσιών και λοιπά παραστατικά τιμολόγησης του προμηθευτή προς την επιχείρηση. 

➢ Είναι δυνατή η πιστοποίηση δαπανών κατά την Ενδιάμεση Επαλήθευση με τη μορφή 
προκαταβολών προς τους προμηθευτές, με την προϋπόθεση ότι οι προκαταβολές αυτές 
δεν θα ξεπερνούν το 50% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου. 
Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτούνται έγγραφα στα οποία καταγράφονται οι όροι 
συναλλαγής (πχ. Προτιμολόγιο, Προσφορά, Έντυπο παραγγελίας, Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
κλπ). 

➢ Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία/ΑΦΜ του προμηθευτή, να 
περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία (η περιγραφή να είναι συμβατή με 
την ανάλυση του φυσικού αντικειμένου στην αντίστοιχη απόφαση ένταξης) και οι 
ποσότητες (ή διάρκεια υπηρεσιών).  
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➢ Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανή και διαχωρίσιμα τα τμήματα των δαπανών 
που εμπίπτουν στο οικονομικό αντικείμενο του έργου. Επίσης, θα πρέπει να είναι 
εμφανείς ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ. 

➢ Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου (να είναι σαφής και 
διαχωρίσιμη κάθε δαπάνη μέχρι επιπέδου Κατηγορίας Δαπανών για κάθε παραστατικό 
που εκδίδεται από πλευράς προμηθευτών). 

➢ Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου των δαπανών 
μπορούν να ζητήσουν, με αιτιολόγηση της αναγκαιότητας, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν 
απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη 
συμμόρφωση με τους όρους της αντίστοιχης απόφασης ένταξης. 

➢ Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου,  
παρέχοντας κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και 
ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια επαλήθευση 
(τουλάχιστον ο Υπεύθυνος Έργου). 

 

Πέραν των παραδοτέων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου που 
καθορίστηκαν στις προηγούμενες σελίδες, επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση 
και παραλαβή ενός έργου απαιτείται να πληρούνται όσα αναφέρονται στην 
Ενότητα 13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ του κυρίως σώματος της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

➢ Κατάσταση Ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας 
gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση) σε κάθε αίτημα ελέγχου 

➢ Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού (Για τις ατομικές 
επιχειρήσεις Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής 
περί μη μεταβολής, ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής 
επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα) 

➢ Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ότι 
όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των 
πρωτότυπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή 
κοινοτικό πρόγραμμα σε κάθε αίτημα ελέγχου 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης - Τεχνικού Παραρτήματος 
(σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομισθεί μετά την απόφαση ένταξης) 

➢ Τυχόν έγγραφο/α που επιβάλλονται να προσκομισθούν σύμφωνα με τους ειδικούς όρους 
της απόφασης ένταξης 
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“Ψηφιακό Άλμα” 

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Η Δράση «Ψηφιακό Άλμα» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, (Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ 
«Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνΕΚ), στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα 2b: «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης 
για ΤΠΕ» και συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1.2: «Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
ολοκληρωμένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις επιχειρήσεις». Συμβάλει επίσης στους Δείκτες Εκροών CO 01 (Αριθμός 
Επιχειρήσεων που ενισχύονται), CO 02 (Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση) και CO 08 (Αύξηση 
Απασχόλησης σε επιχειρήσεις – Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης). 

Αντικείμενο της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών 
και  μεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Περιφέρειες υλοποίησης της δράσης 

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές 
του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ορίζονται οι δεκατρείς (13) περιφέρειες της 
χώρας οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Περισσότερο Αναπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο 

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά 

Ελλάδα 

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα  

 

Σκοπός της δράσης 

Ο  ψηφιακός χάρτης της Ευρώπης, παρά την πρόοδο που σημειώνουν επιμέρους τα κράτη – μέλη, παραμένει 
εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι επιδόσεις μιας σειράς χωρών σε θέματα συνδεσιμότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων, 
ηλεκτρονικού εμπορίου, e-government είναι εξαιρετικά υψηλές, ενώ χαμηλές παραμένουν εκείνες ενός 
σημαντικού αριθμού άλλων χωρών της ΕΕ. Την εικόνα αυτή αποτυπώνει η πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης των 
ψηφιακών επιδόσεων των χωρών-μελών της ΕΕ (European Digital Progress Report / EDPR).  Η Κοινοτική 
αξιολόγηση αποδίδει στον ευρωπαϊκό Βορρά και τις Σκανδιναβικές χώρες ειδικότερα, το ρόλο του ψηφιακού 
πρωταθλητή της Ευρώπης, ενώ στην άλλη άκρη της κατάταξης κινούνται κράτη του Νότου, μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα.  

Να σημειωθεί ότι το European Digital Progress Report εξετάζει πέντε διαφορετικούς παράγοντες, προκειμένου 
να αξιολογήσει τις ψηφιακές επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών:  
o Συνδεσιμότητα,  

o Digital Skills,  

o Χρήση του Διαδικτύου,  

o Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις Επιχειρήσεις,  

o Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Η έκθεση του στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital 
Economy and Society Index - DESI για το 2016). Σύμφωνα με το DESI, η Ελλάδα παραμένει και το 2016 - 
όπως και στην αξιολόγηση του 2015 - στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών μελών με συνολική βαθμολογία 
0,37. 

http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/5429229/apo-tous-vraduterous-stin-ee-o-psifiakos-vimatismos-tis-elladas
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Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση του 
βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας, ανέλαβε την πρωτοβουλία 
για τον σχεδιασμό της δράσης κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τίτλο «Ψηφιακό Άλμα», που θα υλοποιηθεί 
και στις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας. Σκοπός της δράσης είναι η  ενίσχυση της ψηφιακής 
αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών 
και πολύ μικρών.  

 

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) 
και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

31.413.393 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη 

6.649.874 

Αττική 8.903.082 

Στερεά Ελλάδα 1.450.881 

Νότιο Αιγαίο 1.582.770 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000 

 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων 
περιφερειακών ανισορροπιών στην ΕΕ μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί (Άρθρο 2 
Κανονισμού ΕΚ 1301/2013). 

Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 
98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν 
στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ. 

Το ΕΚΤ στοχεύει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει 
τη φτώχεια, να προαγάγει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξει ενεργές, 
συνολικές και βιώσιμες πολιτικές ένταξης στο πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, το 
ΕΚΤ συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση 
επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 
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2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  

Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 
1. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο 

(2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει 

υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018- φορολογικό έτος 2017)  και οι αντίστοιχες 

οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).   

2. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

3. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης 

και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό 

την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο κατόπιν της υλοποίησής του θα οδηγήσει κατ΄ελάχιστον σε 

μετάβασή του:  

• από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα, 

• από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,  

• από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα. 

Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)  
4. Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να είναι μικρότερος των 55.000€. 

5. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της 

Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) 

προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. 

6. Το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλουν να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ. 

7. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία 

μόνο Περιφέρεια. 

8. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 

λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση 

της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. 

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017). 

10. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων 

την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που 

προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 (2018) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις 

(όπου απαιτείται).  

11. Να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τον Ορισμό των ΜΜΕ της σύστασης της 

ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής 

12. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 

δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση 

των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το 

ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου 

με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 

έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). 

13. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή 

Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές  επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 

4430/2016 όπως ισχύει, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή 

να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ. Επίσης, 

επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. 
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14. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων (2014/C249/01).  

15. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

16. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά 

17. Να μην περιλαμβάνονται ως Δικαιούχοι στην υπ αρ 606/9.9.2015 Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης - 

Ένταξης Πράξεων δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση επιχειρήσεων 

λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της 

ΚτΠ Α.Ε του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνιών (ΑΔΑ 68ΤΥ465ΦΘΘ-2ΥΔ), στην υπ αρ 

377/2.3.2016, Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της 

Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυμάτων για τη 

δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε (ΑΔΑ 7ΦΡΨ4653ΟΞ-ΨΔΕ), στην υπ αρ 605/9.9.2015, Απόφαση 

Ανάκλησης Χρηματοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών 

Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία 

διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε (6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ)καθώς και στην  υπ αρ 4401/13.6.2016, Απόφαση Ανάκλησης 

Χρηματοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ 

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στον τομέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού 

Περιεχομένου (digi-content), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε (ΩΥ5Κ4653ΟΞ-6ΙΝ). 

18. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε 

άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

19. Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

20. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση 

(ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό 

των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για 

λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά 

έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

21. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.  

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή 
περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και 

επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 

υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 

για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 

κλπ) 

Επισημαίνεται ότι: 

• Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της 
επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση 
επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης. 

• Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα). 
 
Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης 
είτε υποκατάστημα αυτής. 
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3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να 
συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εντύπου 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ως εξής:  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

              ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1) 0/0,5/1 

Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1) 0/0,5/1 

Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)  0/1 

Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 1) 0/0,5/1 

Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors) 0/1 

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
(πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes) 

0/1 

Ιστοσελίδα 0/1 

Σύνδεση σε e-market places 0/1 

Digital marketing (google ads, facebook ads) 0/1 

Παρουσία στα Social media 0/1 

E-shop /σύστημα κρατήσεων 0/1 

Ασφαλείς πληρωμές 0/1 

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 0/1 

Εφαρμογές γραφείου, Antivirus   0/1 

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και 
των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS) 

0/1 

Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης 
(CRM, HRMS) 

0/1 

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 0/1 

Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας 0/1 

ΣΥΝΟΛΟ 0-18 

 

 

Στο ερωτηματολόγιο αυτό σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι 
υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός 
δικαιούχος/επιχείρηση. Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται σε  
μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως: 
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Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας 

 

Βαθμός  Ψηφιακή Βαθμίδα 

15 – 18       Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα 

 

8.5 – 14,5 Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα 

 

4,5 – 8 Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα 

 

0 – 4 Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα 

 

 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ επιχείρηση, για να αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία στο ΠΣΚΕ 
και δηλώσει τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, πραγματοποιείται εκ νέου η ψηφιακή κατάταξη της 
επιχείρησης. Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση 
θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται  
ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις 
που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β οι 
οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν ψηφιακά κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται 
στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα Α. Η αναβάθμιση προκύπτει από την επιλογή δαπανών προς υλοποίηση, οι 
οποίες θα τον επιβραβεύσουν με τους απαραίτητους βαθμούς, για τη μετάβαση σε ανώτερη βαθμίδα. Η 
επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο, στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.  

 

 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€.  

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 55.000€, τότε αυτό θα κρίνεται 
μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. 

Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας 
Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται 
από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, 
αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 
συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. 

 

Χρονοδιάγραμμα δράσης 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



 

 

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  

 

Καθεστώτα Ενίσχυσης  

Οι ενισχύσεις της δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid). 

 

Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το 
σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της αναλυτικής πρόσκλησης, έχουν ως 
ακολούθως: 

 

Ποσοστά Ενίσχυσης 

 

 

Περιφέρειες  
(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας) 

Δημόσια Επιχορήγηση 
(Κοινοτική και Εθνική) (%) 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

(%) 

 

50 

 

50 

 
 
 
 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Όργανα Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης   

Στην διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα ακόλουθα όργανα: 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στον οποίο 
υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα 
μέλη της και ό,τι άλλο σχετικό απαιτείται. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά 
μέλη. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης για την 
εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Την Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζει ο ΕΦΕΠΑΕ. Με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ ορίζονται στελέχη που θα 
επιβεβαιώσουν την υποβολή των αιτούμενων δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών 
συμμετοχής που περιέχονται στον - συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης -  ηλεκτρονικό φάκελο 
υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων. 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων μεριμνά 
για: 
• την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε θέματα 

αξιολόγησης 

• την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης  

• τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης, καθώς και για 

την έκδοση της απόφασης απόρριψης. 
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Διαδικασία Αξιολόγησης-Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων γίνεται με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑνEK και την υποστήριξη του 
ΕΦΕΠΑΕ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.   

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται 
στους συνημμένους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης. 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δημιουργείται κατάλογος με τη 
βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στο ΠΣΚΕ με απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποστήριξης 
διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ για τα επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 
50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο 
προϋπολογισμό ανά ομάδα περιφερειών αυξημένο κατά 40%. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ, μέσω Ομάδας στελεχών του, επιβεβαιώνει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που 
περιέχονται στον - συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης -  ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας του 
δυνητικού δικαιούχου.  

Αν κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων μιας αίτησης χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι δεν 
ικανοποιείται μία από αυτές, τότε διαβιβάζεται από τον ΕΦΕΠΑΕ με αρνητική εισήγηση προς την Επιτροπή 
Αξιολόγησης.  

Αν  κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων ή/και των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστωθεί   ότι 
απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων, ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει τον δυνητικό 
δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με χρήση τηλεομοιοτυπίας σε αριθμό κλήσης που έχει δηλώσει ο 
ενδιαφερόμενος και ο τελευταίος υποχρεούται να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία εντός 
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά από πλευράς 
δυνητικών δικαιούχων, μετά την ανωτέρω ειδοποίηση, συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. 
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων που ζητούνταν έως την ταχθείσα προθεσμία, οποιαδήποτε έλλειψη 
δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων 
συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης με συνέπεια τη μη περαιτέρω αξιολόγηση του 
προτεινόμενου έργου και διαβιβάζεται στη αρμόδια Επιτροπή με αρνητική εισήγηση. Στη περίπτωση έλλειψης ή 
ανακριβούς δικαιολογητικού που αφορά στην τεκμηρίωση κριτηρίου αξιολόγησης, το επενδυτικό σχέδιο 
επαναξιολογείται και  προωθείται προς την Επιτροπή με τη νέα  βαθμολογική κατάταξη. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν 
υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης. Οι 
διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την 
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης. 

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα γίνουν 
αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων και να 
αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. 

Στη συνέχεια, για κάθε επενδυτικό σχέδιο για το οποίo δεν υπάρχει αρνητική εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ κατά τα 
ανωτέρω, συντάσσεται εισήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ προς την Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία θα 
παρουσιάζονται: 

• η βαθμολογία του 

• λοιπά θέματα και παρατηρήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, προκύπτουν οι τελικοί πίνακες 
βαθμολογικής κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων. Ο ΕΦΕΠΑΕ με εισήγησή του αποστέλλει τα τελικά 
αποτελέσματα στην Επιτροπή Αξιολόγησης (αρνητικές και θετικές εισηγήσεις).  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, και κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων 
επενδυτικών σχεδίων, συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει τη βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών 
σχεδίων, τον προϋπολογισμό και την αναλογούσα δημόσια δαπάνη καθενός από αυτά, και για τα μη επιλέξιμα 
επενδυτικά σχέδια, τη σχετική τεκμηρίωση. Στη συνέχεια εισηγείται στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ την 
ένταξη/απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων. 

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής αποστολής από τον ΕΦΕΠΑΕ και επικύρωσης από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 
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Επισημαίνεται ότι: Έργα για τα οποία προσκομίστηκε ως δικαιολογητικό συμμετοχής η αίτηση έκδοσης/ 
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αντί για την απαιτούμενη άδεια, εντάσσονται, τηρουμένων των λοιπών 
προϋποθέσεων, στην παρούσα δράση, με την επιβολή ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΟΥ για την προσκόμιση της σχετικής άδειας 
πριν την καταβολή επιχορήγησης. 

7. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων μαζί με τα πρακτικά αξιολόγησης της /των 
Επιτροπής/ών Αξιολόγησης διαβιβάζονται με εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο  οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση.  

Οι εντάξεις των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά 
βαθμολογικής κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης 
κατά ποσοστό 20%), ανά Ομάδα Περιφερειών εφόσον έχουν λάβει τουλάχιστον 50% της μέγιστης δυνατής 
βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.  

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr). Για τα επενδυτικά σχέδια που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης 
με σχετική τεκμηρίωση. Τα στοιχεία των απορριφθέντων έργων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr).  

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο του δικαιούχους των εγκεκριμένων 
επενδυτικών σχεδίων όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.  

Πιο ειδικά: 
• Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, χωριστά στον κάθε 

δικαιούχο, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το 

χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού (το 

Τεχνικό Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά). Με την ίδια επιστολή ο 

Δικαιούχος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης από μέρους του περί 

αποδοχής του Τεχνικού Παραρτήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση καθώς και όλους 

τους όρους που τίθενται στην Αναλυτική πρόσκληση του  δράσης για την υλοποίηση του έργου και την 

παρακολούθηση αυτού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦ μετά την έκδοση της Απόφασης 

Ένταξης.  

• Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον ΕΦ και, στη σχετική  ενημέρωση, 

θα περιλαμβάνεται και οι λόγοι απόρριψής τους. 

O ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων 
δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων. 

Η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013. Στοιχεία των 
εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα XII του 
Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν 
αντικείμενο δημοσιοποίησης.  

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.  

 

8.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης των "Εθνικών Κανόνων 
επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020" (ΦΕΚ 1822/Β/24.02.2015). 

 
• Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στην διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, στο 

πλαίσιο πρόσκλησης δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 

του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης ένταξης/απόρριψης. 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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• Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ ανά διοικητική πράξη που αφορά στην διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων 

χρηματοδότησης: α) πληρότητας δικαιολογητικών- τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή /και β) 

βαθμολογίας/προϋπολογισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/ 

ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα  (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της 

έκδοσης της απόφασης ένταξης/απόρριψης. 

• Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία ορίζεται 

με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

• Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων τόσο ως προς τη νομιμότητα της 

πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε 

γίνονται αποδεκτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, επικαιροποιείται ή 

συμπληρώνεται, εφόσον απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία της έκδοσης συμπληρωματικών αποφάσεων ένταξης, εφόσον απαιτείται. 

• Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 

ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με 

το Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 μέσα σε τρείς (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

ένστασης. 

• Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί και αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο 

www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. 

 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  

Για τις ανάγκες της διαδικασίας των ενστάσεων, συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Επιπλέον, 
δύναται να ορίζονται και επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ υποστηρίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία ορίζεται με απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που 
συγκροτείται για το λόγο αυτό. Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την πράξη ένταξης ή 
την τυχόν απόρριψη αυτής αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
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Κριτήρια Αξιολόγησης Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» 

 

 

I. Κατάσταση Επιχείρησης  

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MAX MIN  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A1 Βαθμολογούμενο Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ έτους 2017 30 0   Κάθε ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) 

βαθμολογείται με 0, 5 με max τις 60 ΕΜΕ 
(>60ΕΜΕ max βαθμολογία οι 30 μονάδες) 

 

Α2 Βαθμολογούμενο   Διάρθρωση 
Κεφαλαίων  

Ίδια προς ξένα κεφάλαια  
(Ι/Ξ) έτους 2017 

10 0                  (Ι/Ξ)  ≥2                      10 βαθμοί 

               2 >(Ι/Ξ) ≥ 1                        7 βαθμοί 

             1 >(Ι/Ξ) ≥ 0,5                   5 βαθμοί 

                 0,5> (Ι/Ξ)                      0 βαθμοί 

A3 Βαθμολογούμενο Εξαγωγική 

Δραστηριότητα 
Επιχείρησης 

Μέσο Όρο Ποσοστού 

εξαγωγικής 
δραστηριότητας ως 

προς τον Κύκλο 
Εργασιών. 

Για τις επιχειρήσεις με δύο 

κλεισμένες διαχειριστικές 

χρήσεις ισχύει για τη διετία 

15  0  ΜΟ=[ΕΔ2017/ΚΕ2017+ΕΔ2016/ΚΕ2016+ΕΔ 
2015/ΚΕ 2015]/3 

 

0%≤ΜΟ<2%                             0 

2%≤ ΜΟ< 5%                           3 

5%≤ ΜΟ< 10%                         6 

10%≤ΜΟ                                 15 

 

 

A4 Βαθμολογούμενο Κέρδη προ φόρων 

και αποσβέσεων  

Αριθμός κερδοφόρων 

χρήσεων την τελευταία 
τριετία 

Για τις επιχειρήσεις με 
δύο κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις 
ισχύει για τη διετία 

15 0  Για τις επιχειρήσεις με 3 κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις: 

 

3 κερδοφόρες χρήσεις                             15                     

2 κερδοφόρες χρήσεις                             7,5 

1 κερδοφόρα χρήση                                 0 
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Για τις επιχειρήσεις με 2 κλεισμένες διαχειριστικές 

χρήσεις: 

2 κερδοφόρες χρήσεις                            15                     

1 κερδοφόρα χρήση                                7,5 

 

A5 Βαθμολογούμενο 

Εξασφάλιση 

ιδιωτικής 
συμμετοχής 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 

Εξασφάλιση από τους 
εταίρους/μετόχους της 

εταιρίας της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής που 

απαιτείται για την 

υλοποίηση του 
Επενδυτικού Σχεδίου. 

30 0 

  
Εξασφάλιση της 

ιδιωτικής συμμετοχής 

σε ποσοστό 100%: 

α) εξ ολοκλήρου με ιδία 

κεφάλαια, ή  

β) εξ ολοκλήρου με 

βεβαιωμένο δανεισμό 
(σύμβαση ή έγκριση 

σύμβασης δανείου), από 

Τράπεζα ή  

γ) συνδυασμό των 

ανωτέρω 

 

 

 

 

                30 

Εξασφάλιση της 

ιδιωτικής συμμετοχής 
σε ποσοστό μεγαλύτερο 
ή ίσο του 80% και 

μικρότερο του 100%,  

α) εξ ολοκλήρου με ιδία 

κεφάλαια, ή  

β) εξ ολοκλήρου με 
βεβαιωμένο δανεισμό 

(σύμβαση ή έγκριση 
σύμβασης δανείου), από 

Τράπεζα ή  

γ) συνδυασμό των 
ανωτέρω 

 

 

 

20 
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Εξασφάλιση της 
ιδιωτικής συμμετοχής 

σε ποσοστό μεγαλύτερο 
ή ίσο του 60% και 

μικρότερο του 80%,  

α) εξ ολοκλήρου με ιδία 

κεφάλαια, ή  

β) εξ ολοκλήρου με 
βεβαιωμένο δανεισμό 
(σύμβαση ή έγκριση 

σύμβασης δανείου), από 

Τράπεζα ή  

γ) συνδυασμό των 

ανωτέρω 
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Εξασφάλιση της 
ιδιωτικής συμμετοχής 
σε ποσοστό 100% εξ 
ολοκλήρου με δανεισμό 

(βεβαίωση τράπεζας για 
πρόθεση δανειοδότησης 
του ΕΣ) 

                5 
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Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Α 1
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.1 3
Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11 4
Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.1 5
Καλλιέργεια σιταριού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.11 6
Καλλιέργεια σκληρού σιταριού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.12 6
Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.12.01 8 Καλλιέργεια μαλακού σιταριού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.2 5
Καλλιέργεια αραβόσιτου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.20 6
Καλλιέργεια αραβόσιτου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.20.01 8 Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.3 5
Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.31 6
Καλλιέργεια κριθαριού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.32 6
Καλλιέργεια σίκαλης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.33 6
Καλλιέργεια βρώμης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.4 5
Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.41 6 Καλλιέργεια σόργου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.42 6 Καλλιέργεια κεχριού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.49 6 Καλλιέργεια άλλων δημητριακών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.5 5 Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.50 6 Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.6 5 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.61 6 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.61.01 8 Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.62 6 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)
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Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.69 6 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.7 5 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.71 6 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.72 6 Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.73 6 Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.74 6 Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.75 6 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.79 6 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.8 5 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπορων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.81 6 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.82 6 Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.83 6
Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς 
κέλυφος)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.84 6
Καλλιέργεια βαμβακόσπορων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.9 5 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.91 6 Καλλιέργεια λιναρόσπορου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.92 6 Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.93 6 Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.94 6 Καλλιέργεια σπόρων σουσαμιού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.95 6 Καλλιέργεια σπόρων ηλιοτρόπιου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.11 01.11.99 6 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων που δεν κατονομάζονται αλλού (π.δ.κ.α.)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.12 01.12 4 Καλλιέργεια ρυζιού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.12 01.12.1 5 Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.12 01.12.10 6 Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.12 01.12.10.01 8 Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13 4 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.1 5 Καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.11 6 Καλλιέργεια σπαραγγιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.12 6 Καλλιέργεια λάχανων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.13 6 Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.13.01 8 Καλλιέργεια κουνουπιδιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.14 6 Καλλιέργεια μαρουλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.15 6 Καλλιέργεια πικραλίδων (πικρομάρουλων‐χίκορι)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.16 6 Καλλιέργεια σπανακιού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.17 6 Καλλιέργεια αγκινάρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.19 6 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.2 5 Καλλιέργεια πεπονοειδών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.21 6 Καλλιέργεια καρπουζιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.29 6 Καλλιέργεια άλλων πεπονοειδών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.29.01 8 Καλλιέργεια πεπονιών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.29.02 8 Καλλιέργεια πεπονιών υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.3 5 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.31 6
Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών, πράσινων (μόνο του 
γένους capsicum)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.31.01 8 Καλλιέργεια πιπεριών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.31.02 8 Καλλιέργεια πιπεριών υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.32 6 Καλλιέργεια αγγουριών και μικρών αγγουρακιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.32.01 8 Καλλιέργεια αγγουριών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.32.02 8 Καλλιέργεια αγγουριών υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.33 6 Καλλιέργεια μελιτζάνων
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.33.01 8 Καλλιέργεια μελιτζάνων θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.33.02 8 Καλλιέργεια μελιτζάνων υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.34 6 Καλλιέργεια ντοματών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.34.01 8 Καλλιέργεια ντοματοπιπεριών (διπλοκαλλιέργεια)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.34.02 8 Καλλιέργεια ντοματών ‐ αγγουριών (διπλοκαλλιέργεια)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.34.03 8 Καλλιέργεια ντοματών ‐ πεπονιών (διπλοκαλλιέργεια)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.34.04 8 Καλλιέργεια ντοματών βιομηχανικών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.34.05 8 Καλλιέργεια ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.34.06 8 Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39 6 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.01 8 Καλλιέργεια αρακά βιομηχανικού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.02 8 Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.03 8 Καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.04 8 Καλλιέργεια κολοκυθιών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.05 8 Καλλιέργεια κολοκυθιών υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.06 8 Καλλιέργεια μπάμιας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.07 8 Καλλιέργεια φασολακιών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.39.08 8 Καλλιέργεια φασολακιών υπαίθρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.4 5 Καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.41 6 Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.42 6 Καλλιέργεια σκόρδων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.42.01 8 Καλλιέργεια σκόρδων, που διαθέτονται ξερά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.43 6 Καλλιέργεια κρεμμυδιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.43.01 8 Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.44 6 Καλλιέργεια πράσων και άλλων παρόμοιων λαχανικών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.49 6
Καλλιέργεια άλλων ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών (χωρίς 
υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.5 5
Καλλιέργεια βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή 
ινουλίνη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.51 6 Καλλιέργεια πατατών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.52 6 Καλλιέργεια γλυκοπατατών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.53 6 Καλλιέργεια ταπιόκας (cassava)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.59 6
Καλλιέργεια άλλων βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε 
άμυλο ή ινουλίνη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.6 5 Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.60 6 Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.60.01 8 Παραγωγή κολοκυθόσπορου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.7 5 Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και σπόρων ζαχαρότευτλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.71 6 Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.72 6 Καλλιέργεια σπόρων ζαχαρότευτλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.8 5 Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.80 6 Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.80.01 8 Καλλιέργεια μανιταριών (στο έδαφος)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.80.02 8 Καλλιέργεια μανιταριών pleurotus

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.80.03 8 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) μανιταριών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.9 5 Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.13 01.13.90 6 Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.14 01.14 4 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.14 01.14.1 5 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.14 01.14.10 6 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15 4 Καλλιέργεια καπνού
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.1 5 Καλλιέργεια καπνού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.10 6 Καλλιέργεια καπνού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.10.01 8 Καλλιέργεια καπνού ανατολικού τύπου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.10.02 8 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Virginia”

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.10.03 8 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Κάμπα‐ Κούλακ"

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.10.04 8 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπασμά"

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.10.05 8 Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπέρλεϋ"

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.15 01.15.10.06 8 Καλλιέργεια καπνού τύπων "μαύρα" και "τσεμπέλια"

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.16 01.16 4 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.16 01.16.1 5 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.16 01.16.11 6 Καλλιέργεια βαμβακιού, που διαθέτεται εκκοκκισμένο ή μη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.16 01.16.12 6
Καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων ινωδών φυτών ραφίας (δηλαδή 
υφαντικών ινών που προέρχονται από στελέχη φυτών), (εκτός από λινάρι, 
κάνναβη και ραμί)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.16 01.16.19 6 Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19 4 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.1 5 Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.10 6 Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.10.01 8 Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.10.02 8 Καλλιέργεια βίκου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.10.03 8 Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.10.04 8 Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.10.05 8 Καλλιέργεια σπόρων μηδικής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.2 5 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων∙ σπόρων ανθέων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.21 6 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.21.01 8 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.22 6 Καλλιέργεια σπόρων ανθέων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.3 5
Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών∙ άλλων φυτικών 
πρώτων υλών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.31 6
Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.1 01.19 01.19.39 6 Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.2 3 Πολυετείς καλλιέργειες

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21 4 Καλλιέργεια σταφυλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.1 5 Καλλιέργεια σταφυλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.11 6 Καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.12 6 Καλλιέργεια άλλων σταφυλιών, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.12.03 8 Καλλιέργεια σταφίδας κορινθιακής ξηρικής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.12.04 8 Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.12.05 8 Καλλιέργεια σταφυλιών VQPRD

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.12.06 8 Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.21 01.21.12.07 8 Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22 4 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.1 5 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.11 6 Καλλιέργεια αβοκάντο

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.12 6
Καλλιέργεια μπανανών, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και 
παρόμοιων φρούτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.12.01 8 Καλλιέργεια μπανανών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.12.02 8 Καλλιέργεια μπανανών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.13 6 Καλλιέργεια χουρμάδων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.14 6 Καλλιέργεια σύκων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.14.01 8 Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται νωπά
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.14.02 8 Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται ξερά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.22 01.22.19 6 Καλλιέργεια άλλων τροπικών και υποτροπικών φρούτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23 4 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.1 5 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.11 6 Καλλιέργεια φραπών και γκρέιπφρουτ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.11.01 8 Καλλιέργεια γκρέιπφρουτ, κίτρων, κουμ‐κουάτ κλπ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.12 6 Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.12.01 8 Καλλιέργεια λεμονιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.13 6 Καλλιέργεια πορτοκαλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.13.01 8 Καλλιέργεια πορτοκαλιών "Βαλέντσια"

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.13.02 8 Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.13.03 8 Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.14 6 Καλλιέργεια μανταρινάτων (tangerines), μανταρινιών, κλημεντίνων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.14.01 8 Καλλιέργεια μανταρινιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.23 01.23.19 6 Καλλιέργεια άλλων εσπεριδοειδών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24 4 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.1 5 Καλλιέργεια μήλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.10 6 Καλλιέργεια μήλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.2 5 Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.21 6 Καλλιέργεια αχλαδιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.21.01 8 Καλλιέργεια αχλαδιών τύπου "κοντούλες"

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.22 6 Καλλιέργεια κυδωνιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.23 6 Καλλιέργεια βερίκοκων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.24 6 Καλλιέργεια κερασιών
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.25 6 Καλλιέργεια ροδάκινων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.25.01 8 Καλλιέργεια βιομηχανικών ροδάκινων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.26 6 Καλλιέργεια νεκταρινιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.27 6 Καλλιέργεια δαμάσκηνων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.27.01 8 Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται αποξηραμένα με φυσικά μέσα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.27.02 8 Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.28 6 Καλλιέργεια κορόμηλων (αγριοδαμάσκηνων)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.29 6 Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.29.01 8 Καλλιέργεια βύσσινων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.29.02 8 Καλλιέργεια κορόμηλων ‐ τζάνερων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.29.03 8 Καλλιέργεια λωτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.24 01.24.29.04 8 Καλλιέργεια μέσπιλων (μούσμουλων)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25 4
Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και 
καρπών με κέλυφος

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.1 5 Καλλιέργεια μούρων και καρπών του γένους vaccinium

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.11 6 Καλλιέργεια ακτινίδιων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.12 6 Καλλιέργεια σμέουρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.12.01 8 Καλλιέργεια βατόμουρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.13 6 Καλλιέργεια φραουλών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.13.01 8 Καλλιέργεια φραουλών χαμηλής κάλυψης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.19 6 Καλλιέργεια άλλων μούρων, των καρπών του γένους vaccinium π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.2 5 Καλλιέργεια σπόρων καρπών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.20 6 Καλλιέργεια σπόρων καρπών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.3 5
Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με 
κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.31 6 Καλλιέργεια αμύγδαλων
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.32 6 Καλλιέργεια κάστανων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.33 6 Καλλιέργεια φουντουκιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.34 6 Καλλιέργεια φιστικιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.34.01 8 Καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών Φθιώτιδας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.34.02 8 Καλλιέργεια φιστικιών Αιγίνης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.35 6 Καλλιέργεια καρυδιών κοινών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.39 6
Καλλιέργεια άλλων καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς 
με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.9 5 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.90 6 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.25 01.25.90.01 8 Καλλιέργεια ροδιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26 4 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26.1 5 Καλλιέργεια ελιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26.11 6 Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26.12 6 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26.2 5 Καλλιέργεια ινδικής καρύδας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26.20 6 Καλλιέργεια ινδικής καρύδας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26.9 5 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.26 01.26.90 6 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.27 01.27 4 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.27 01.27.1 5 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.27 01.27.11 6 Καλλιέργεια κόκκων καφέ, που διαθέτονται μη καβουρδισμένοι

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.27 01.27.12 6 Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.27 01.27.13 6
Καλλιέργεια φύλλων μάτε
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.27 01.27.14 6 Καλλιέργεια σπόρων κακάου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28 4
Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών 
φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.1 5 Καλλιέργεια καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.11 6 Καλλιέργεια πιπεριού (piper spp), που διαθέτεται ακατέργαστο

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.12 6
Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών (του γένους capsicum spp), 
που διαθέτονται αποξηραμένες, ακατέργαστες

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.13 6
Καλλιέργεια μοσχοκάρυδου, φλούδας μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, που 
διαθέτονται ακατέργαστα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.14 6
Καλλιέργεια γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδούς, κορίανδρου,
κύμινου, αγριοκύμινου, μάραθου και καρπών κέδρου (αρκεύθου), που 
διαθέτονται ακατέργαστα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.14.01 8 Καλλιέργεια γλυκάνισου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.15 6 Καλλιέργεια κανέλλας, που διαθέτεται ακατέργαστη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.16 6 Καλλιέργεια γαρύφαλλων (του στελέχους), που διαθέτονται ακατέργαστα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.17 6 Καλλιέργεια πιπερόριζας (τζίντζερ), που διαθέτεται αποξηραμένη, ακατέργαστη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.18 6 Καλλιέργεια βανίλιας, που διαθέτεται ακατέργαστη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.19 6 Καλλιέργεια άλλων καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.19.01 8 Καλλιέργεια κρόκου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.2 5 Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.20 6 Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.3 5
Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη 
φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.30 6
Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη 
φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.28 01.28.30.01 8 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.29 01.29 4 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.29 01.29.1 5 Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.29 01.29.10 6
Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.29 01.29.2 5 Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.29 01.29.20 6 Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.29 01.29.3 5
Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.2 01.29 01.29.30 6
Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.3 3 Πολλαπλασιασμός των φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30 4 Πολλαπλασιασμός των φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.1 5
Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών∙ 
μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)∙ μυκηλίων μανιταριών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10 6
Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών∙ 
μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)∙ μυκηλίων μανιταριών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.01 8 Καλλιέργεια αλεξανδρινού θερμοκηπίου σε γλάστρα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.02 8 Καλλιέργεια ανεμώνων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.03 8 Καλλιέργεια ανεμώνων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.04 8 Καλλιέργεια ανθέων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.05 8 Καλλιέργεια ανθέων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.06 8 Καλλιέργεια αράλιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.07 8 Καλλιέργεια γαρύφαλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.08 8 Καλλιέργεια γαρύφαλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.09 8 Καλλιέργεια γλαδιόλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.10 8 Καλλιέργεια γλαδιόλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.11 8
Καλλιέργεια γλαστρικών θερμοκηπίου, φυλλωδών ‐ ανθωδών, εσωτερικού 
χώρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.12 8 Καλλιέργεια δενδρυλλίων εσπεριδοειδών θερμοκηπίου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.13 8 Καλλιέργεια ζέρμπερας θερμοκηπίου, [που διαθέτεται ως φυτό ζωντανό]

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.14 8 Καλλιέργεια κάκτων μικρών σε γλάστρα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.15 8 Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.16 8 Καλλιέργεια κρότωνα θερμοκηπίου σε γλάστρα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.17 8 Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.18 8 Καλλιέργεια ντιφεμπάχιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.19 8 Καλλιέργεια τριαντάφυλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.20 8 Καλλιέργεια τριαντάφυλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.21 8 Καλλιέργεια φίκων διάφορων θερμοκηπίου σε γλάστρα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.22 8 Καλλιέργεια φρεζών θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.23 8 Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.24 8 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.25 8 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων δενδρυλλίων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.26 8 Καλλιέργεια φυτώριων αμπέλου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.27 8 Καλλιέργεια φυτώριων ελιάς

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.28 8 Καλλιέργεια φυτώριων φυτών εσωτερικού χώρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.29 8 Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.30 8 Καλλιέργεια φυτώριων λαχανικών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.31 8 Καλλιέργεια φυτώριων λιγούστρου

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.32 8 Καλλιέργεια χρυσάνθεμων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.3 01.30 01.30.10.33 8 Καλλιέργεια χρυσάνθεμων ολλανδικού τύπου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.4 3 Ζωική παραγωγή

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41 4 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41.1 5 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41.10 6 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41.10.01 8 Εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41.10.02 8 Εκτροφή αγελάδων ελεύθερης βοσκής κρεατοπαραγωγής
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41.10.03 8 Εκτροφή αγελάδων μεικτής κατεύθυνσης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41.2 5 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.41 01.41.20 6
Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.42 01.42 4 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.42 01.42.1 5 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.42 01.42.11 6
Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, εκτός των μοσχαριών, που 
διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.42 01.42.12 6 Εκτροφή μοσχαριών βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.42 01.42.12.01 8 Εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.42 01.42.2 5 Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.42 01.42.20 6 Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.43 01.43 4 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.43 01.43.1 5 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.43 01.43.10 6 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.44 01.44 4 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.44 01.44.1 5 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.44 01.44.10 6
Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45 4 Εκτροφή αιγοπροβάτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.1 5 Εκτροφή αιγοπροβάτων, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.11 6 Εκτροφή προβατοειδών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.11.01 8 Εκτροφή προβάτων πάχυνσης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.12 6 Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.12.01 8 Εκτροφή αιγών πάχυνσης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.2 5 Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από αιγοπρόβατα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.21 6
Παραγωγή ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.22 6
Παραγωγή ακατέργαστου κατσικίσιου γάλακτος

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.3 5
Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις 
λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε 
στην προβιά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.45 01.45.30 6
Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις 
λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε 
στην προβιά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.46 01.46 4 Εκτροφή χοίρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.46 01.46.1 5 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.46 01.46.10 6 Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.46 01.46.10.01 8 Εκτροφή χοιρομητέρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47 4 Εκτροφή πουλερικών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.1 5 Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.11 6 Εκτροφή κοτόπουλων, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.11.01 8 Εκτροφή κοτόπουλων αβγοπαραγωγής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.11.03 8 Εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.11.02 8 Εκτροφή πουλερικών κλπ για λογαριασμό τρίτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.12 6 Εκτροφή γαλοπούλων, που διαθέτονται ζωντανές

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.13 6 Εκτροφή χηνών, που διαθέτονται ζωντανές

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.14 6 Εκτροφή παπιών και φραγκόκοτων, που διαθέτονται ζωντανές

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.2 5 Παραγωγή αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.21 6 Παραγωγή αβγών κότας με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.22 6
Παραγωγή αβγών άλλων πουλερικών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.47 01.47.23 6 Παραγωγή αβγών επώασης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.6 01.47 01.47.23.01 8 Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49 4 Εκτροφή άλλων ζώων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.1 5 Εκτροφή άλλων ζώων, που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.11 6 Εκτροφή κουνελιών κατοικίδιων, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.12 6
Εκτροφή πτηνών π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται 
ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.12.01 8 Εκτροφή ορτυκιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.12.02 8 Εκτροφή περδίκων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.12.03 8 Εκτροφή στρουθοκαμήλων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.12.04 8 Εκτροφή ωδικών πτηνών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.13 6
Εκτροφή ερπετών που εκτρέφονται σε αγροκτήματα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) και διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.19 6
Εκτροφή άλλων ζώων π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται 
ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.19.01 8 Εκτροφή βατράχων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.19.02 8 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.19.03 8 Εκτροφή σκυλιών, γατών κλπ ζώων συντροφιάς

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.19.04 8 Παραγωγή μελισσοσμηνών σε κυψέλες

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.2 5 Παραγωγή άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.21 6 Παραγωγή μελιού φυσικού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.22 6
Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.23 6
Εκτροφή σαλιγκαριών, που διαθέτονται νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, 
αποξηραμένα, παστά ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.24 6
Παραγωγή βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων 
π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.26 6
Παραγωγή κεριών εντόμων και σπαρματσέτων, είτε εξευγενισμένων ή 
χρωματισμένων, είτε όχι

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.27 6
Παραγωγή εμβρύων ζώων για αναπαραγωγή

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.4 01.49 01.49.28 6
Παραγωγή μη βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων 
π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.5 01.5 3 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.5 01.50 01.50 4 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.5 01.50 01.50.1 5 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς 
δραστηριότητες

01.5 01.50 01.50.10 6
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.1 02.10 02.10.3 5 Καλλιέργεια δασικών δένδρων
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.1 02.10 02.10.30 6 Καλλιέργεια δασικών δένδρων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.1 02.10 02.10.30.01 8 Καλλιέργεια δασυλλίων για περιοδική ξυλεία προς παρασκευή χαρτοπολτού

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.1 02.10 02.10.30.02 8 Καλλιέργεια φυτώριων ελάτων
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.1 02.10 02.10.30.03 8 Καλλιέργεια φυτώριων πεύκης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.3 3 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30 4 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.1 5 Συλλογή φυσικών κόμμεων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.11 6
Συλλογή βαλάτας, γουταπέρκας, γουαγιούλης, τσίκλας και παρόμοιων φυσικών 
κόμμεων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.12 6 Συλλογή λάκας, βάλσαμων και άλλων φυσικών κόμμεων και ρητινών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.12.01 8 Καλλιέργεια μαστίχας
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.12.02 8 Συλλογή ρητινών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.2 5 Συλλογή φυσικού φελλού, που διαθέτεται ακατέργαστος ή με απλή κατεργασία

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.20 6 Συλλογή φυσικού φελλού, που διαθέτεται ακατέργαστος ή με απλή κατεργασία

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.3 5
Συλλογή μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για 
διακοσμητική χρήση

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.30 6
Συλλογή μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για 
διακοσμητική χρήση

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.4 5 Συλλογή βρώσιμων προϊόντων αυτοφυών φυτών
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02. Δασοκομία και υλοτομία 02.3 02.30 02.30.40 6 Συλλογή βρώσιμων προϊόντων αυτοφυών φυτών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.1 5 Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.11 6 Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.12 6 Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.2 5 Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.21 6
Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής 
ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.21.01 8 Υπερπόντια αλιεία ψαριών, [που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης]
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.3 5 Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.31 6
Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.4 5
Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, 
νωπά ή απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.41 6
Αλιεία στρειδιών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής 
ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.42 6
Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, μη καλλιεργούμενων, που 
διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.5 5 Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.51 6 Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.6 5 Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.61 6
Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινο‐
ειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.62 6 Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.63 6 Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών, μη καλλιεργούμενων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.11 03.11.69 6 Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους π.δ.κ.α.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.12 03.12 4 Αλιεία γλυκών υδάτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.12 03.12.1 5 Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.12 03.12.13 6
Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.12 03.12.2 5
Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή 
απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.1 03.12 03.12.22 6
Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή 
απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.1 5 Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.14 6
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.2 5
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή 
απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.23 6
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή 
απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.23.01 8 Καλλιέργεια λαβρακιού
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.23.02 8 Καλλιέργεια πέστροφας

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.3 5
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται 
μη κατεψυγμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.32 6
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται 
μη κατεψυγμένα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.4 5
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που 
διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.43 6
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στρειδιών, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής 
ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.44 6
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, που 
διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.44.01 8 Καλλιέργεια μαλακίων και μαλακόστρακων
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.44.02 8 Καλλιέργεια μυδιών
Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.44.03 8 Οστρακοκαλλιέργεια

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.5 5 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.51 6
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.6 5
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων 
τους
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Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.21 03.21.64 6 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια φυκιών και άλλων αλγών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.22 03.22 4 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.22 03.22.1 5
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται 
ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.22 03.22.15 6
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται 
ζώντα

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.22 03.22.15.01 8 Εκτροφή διακοσμητικών ψαριών

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.22 03.22.2 5
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται 
νωπά ή απλής ψύξης

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 03.2 03.22 03.22.24 6
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται 
νωπά ή απλής ψύξης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Γ 1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.1 5
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, 
αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή 
ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.11 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή 
διατηρημένο με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.12 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή 
διατηρημένο με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.13 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή 
διατηρημένο με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.14 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται νωπό ή 
διατηρημένο με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.15 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που 
διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.2 5
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, 
αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.20 6
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, 
αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.20.01 8 Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.3 5
Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων∙ 
άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.31 6 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.32 6 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.33 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται 
κατεψυγμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.34 6 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.35 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που 
διαθέτεται κατεψυγμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.39 6
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που 
διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.5 5 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.50 6 Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.6 5 Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.11 10.11.60 6 Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.1 5
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή 
διατηρημένο με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.10 6
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή 
διατηρημένο με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.2 5 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.20 6 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.3 5 Επεξεργασία λιπών πουλερικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.30 6 Επεξεργασία λιπών πουλερικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.4 5 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.12 10.12.40 6 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.1 5
Παραγωγή διατηρημένων τροφών και παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων ή 
αίματος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.11 6
Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά 
(μπέικον και ζαμπόν)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.12 6
Παραγωγή βοδινού κρέατος, που διαθέτεται αλατισμένο, αποξηραμένο ή 
καπνιστό

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.13 6

Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται 
αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το 
βοδινό κρέας)∙ παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή 
εντοσθίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.14 6
Παραγωγή λουκάνικων, σαλαμιών και παρόμοιων προϊόντων, από κρέας, 
εντόσθια ή αίμα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.14.01 8 Παραγωγή αλλαντικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.14.02 8 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας άλλων ζώων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.14.03 8 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας βοοειδών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.14.04 8 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας πουλερικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.14.05 8 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας χοιροειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.15 6
Παραγωγή άλλων ειδών προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, 
εντοσθίων ή αίματος εκτός από έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.1 10.13 10.13.16 6
Παραγωγή αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων κρέατος, ακατάλληλων για 
ανθρώπινη κατανάλωση∙ ινωδών κατάλοιπων ξιγκιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.1 5
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.11 6
Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων 
ή μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.12 6
Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που 
διαθέτονται, νωπά ή απλής ψύξης
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.13 6 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.14 6 Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.15 6
Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψαριού, (έστω και τεμαχισμένης), που 
διαθέτεται κατεψυγμένη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.16 6
Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, που 
διαθέτονται κατεψυγμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.2 5
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή 
διατηρημένων∙ παραγωγή χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.21 6
Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε 
άλμη αλλά όχι καπνιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.22 6

Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, 
αποξηραμένων, καπνιστών, αλατισμένων ή σε άλμη, παραγωγή αλευριών, 
σκονών και συσσωματωμάτων με μορφή σβόλων (πελετών) ψαριών, 
κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.23 6
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, αποξηραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε 
άλμη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.23.01 8 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.24 6 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέτων ψαριών, καπνιστών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.25 6
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή 
διατηρημένων, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.25.01 8 Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών ψαριών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.26 6 Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.3 5
Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων 
ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.31 6 Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.32 6
Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, 
αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.33 6
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται 
κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.34 6
Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων 
ή διατηρημένων∙ μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο 
παρασκευασμένων ή διατηρημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.4 5
Επεξεργασία και συντήρηση αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), και 
άλλων προϊόντων π.δ.κ.α. από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.41 6
Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, 
μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.42 6
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, 
καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.9 5

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή 
προϊόντων ψαριών∙ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.2 10.20 10.20.91 6
Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή 
προϊόντων ψαριών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.1 5 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.11 6
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών, που διαθέτονται 
κατεψυγμένες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.12 6
Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά 
όχι περαιτέρω επεξεργασμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.12.01 8 Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.12.02 8 Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς) και παρόμοιων ειδών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.12.03 8 Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.13 6
Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, με τη μορφή αλευριών, χονδράλευρων, 
νιφάδων, κόκκων και σβόλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.31 10.31.14 6 Παραγωγή πατατών παρασκευασμένων ή διατηρημένων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.1 5 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.11 6 Παραγωγή χυμού ντομάτας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.12 6 Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.13 6 Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.14 6 Παραγωγή χυμού ανανά
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.15 6 Παραγωγή χυμού σταφυλιών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.16 6 Παραγωγή χυμού μήλων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.17 6 Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.32 10.32.19 6 Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.1 5 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από πατάτες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.11 6
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, που διαθέτονται 
κατεψυγμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.12 6 Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.13 6 Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.14 6
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που 
διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.15 6
Επεξεργασία και συντήρηση φασολιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από 
ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.16 6
Επεξεργασία και συντήρηση μπιζελιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από 
ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.17 6
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), 
συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα 
φαγητά με λαχανικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.17.01 8 Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.17.02 8 Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.17.03 8 Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.18 6
Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών 
με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή 
συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.2 5
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με 
κέλυφος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.21 6
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με 
κέλυφος, ψημένων ή άψητων, που διαθέτονται κατεψυγμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.22 6
Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με 
κέλυφος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.22.01 8 Παραγωγή κομπόστας φρούτων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.22.02 8
Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, 
από φρούτα και άλλους καρπούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.23 6
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων 
φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο 
παρασκευασμένα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.23.01 8 Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.23.02 8 Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.24 6
Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για 
άμεση κατανάλωση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.24.01 8 Παραγωγή αποξηραμένης σταφίδας
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.24.02 8 Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.24.03 8 Παραγωγή αποξηραμένων σύκων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.25 6 Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.3 5
Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων 
και υποπροϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.3 10.39 10.39.30 6
Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων 
και υποπροϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.1 5
Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που διαθέτονται 
ακατέργαστα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.11 6
Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την ονομασία "saindoux" (από χοιρινό λίπος), 
ελαιοστεατίνης, ελαιομαργαρίνης και στεατέλαιου, που δεν έχουν 
γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.12 6
Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τoυς, ψαριώv και θαλάσσιων 
θηλαστικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.19 6
Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τoυς, 
εξευγενισμένων ή μη, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.2 5 Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.21 6 Παραγωγή σογιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.21.01 8 Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.22 6 Παραγωγή αραχιδέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.23 6 Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.23.01 8 Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.24 6 Παραγωγή ηλιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.25 6 Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.26 6
Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου, που διαθέτονται 
ακατέργαστα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.27 6 Παραγωγή φοινικέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.28 6 Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας, που διαθέτεται ακατέργαστο
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.29 6 Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.4 5
Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων∙ 
αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.41 6 Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.41.01 8 Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.42 6
Παραγωγή αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, 
εκτός του σιναπιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.5 5 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.51 6
Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι 
χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.51.01 8 Εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.52 6
Παραγωγή αραχιδέλαιου και των κλασμάτων του, έστω και εξευγενισμένων, 
αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.53 6
Παραγωγή ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι 
χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.53.01 8 Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.54 6
Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά 
μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.55 6
Παραγωγή βαμβακέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι 
χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.56 6
Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων 
τους, εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.57 6
Παραγωγή φοινικέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι 
χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.58 6
Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, 
αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.59 6

Παραγωγή άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι 
χημικά μεταποιημένων∙ σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών 
ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α., 
εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.59.01 8 Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.6 5
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 
υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω 
παρασκευή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.60 6
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 
υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω 
παρασκευή
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.7 5
Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) ‐ γαλακτωμάτων 
δέρματος (δερματέλαιων)∙ κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή 
ζωικών ή φυτικών κηρών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.71 6 Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια)

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.41 10.41.72 6
Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)∙ κατάλοιπων της 
επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.42 10.42.1 5 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.4 10.42 10.42.10 6 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.1 5 Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.11 6 Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.12 6
Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με περισσότερο από 6% λίπος, μη 
συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.2 5 Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.21 6 Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.22 6 Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.3 5 Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.30 6 Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.4 5 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.40 6 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.40.01 8 Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.5 5 Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.51 6
Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη 
ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.52 6
Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν 
υποστεί ζύμωση ή οξίνιση

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.53 6 Παραγωγή καζεΐνης
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.54 6 Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.55 6 Παραγωγή τυρόγαλου
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.56 6 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.5 10.51 10.51.56.01 8 Παραγωγή ρυζόγαλου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.1 5
Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένου ή σε 
θραύσματα

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.11 6 Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.12 6 Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.2 5 Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών∙ μειγμάτων τους
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.21 6 Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.22 6 Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.23 6 Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.3 5
Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων 
προϊόντων δημητριακών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.31 6 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού) και χονδράλευρων σιταριού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.32 6 Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων σιτηρών π.δ.κ.α.
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.4 5
Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την 
επεξεργασία σιτηρών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.61 10.61.40 6
Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την 
επεξεργασία σιτηρών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.62 10.62.1 5
Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου∙ σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων 
π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.62 10.62.11 6
Παραγωγή αμύλων κάθε είδους∙ ινουλίνης∙ γλουτένης σιταριού∙ δεξτρινών και 
άλλων τροποποιημένων αμύλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.62 10.62.13 6
Παραγωγή γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης∙ φρουκτόζης και σιροπιού 
φρουκτόζης∙ ιμβερτοσάκχαρου∙ σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.62 10.62.14 6 Παραγωγή καλαμποκέλαιου
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.62 10.62.2 5 Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.6 10.62 10.62.20 6 Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.81 10.81.1 5
Παραγωγή ακατέργαστης ή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή 
ζαχαρότευτλα∙ μελάσας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.81 10.81.11 6
Παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε 
στερεά μορφή

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.81 10.81.12 6
Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και 
χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες 
αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.81 10.81.13 6
Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που 
περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες∙ ζάχαρης και σιροπιού 
σφένδαμου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.81 10.81.14 6 Παραγωγή μελασών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.81 10.81.2 5
Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και 
άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.81 10.81.20 6
Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και 
άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.82 10.82.2 5 Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.82 10.82.24 6
Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών 
φυτών διατηρημένων με ζάχαρη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.82 10.82.3 5 Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.82 10.82.30 6 Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.83 10.83.1 5 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.83 10.83.11 6 Επεξεργασία καφέ, που διαθέτεται αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.83 10.83.12 6
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ∙ εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και 
συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ∙ λοβού και φλοιού 
καφέ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.83 10.83.13 6
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού 
(που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που 
διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.84 10.84.1 5
Παραγωγή ξιδιού∙ σαλτσών∙ ανάμεικτων καρυκευμάτων∙ αλευριού και 
χονδράλευρου σιναπιού∙ παρασκευασμένης μουστάρδας

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.84 10.84.11 6
Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό 
οξύ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.84 10.84.2 5 Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.84 10.84.21 6 Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται κατεργασμένη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.84 10.84.22 6
Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών , που 
διαθέτονται αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.84 10.84.23 6 Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης∙ άλλων κατεργασμένων μπαχαρικών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.89 10.89.1 5
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής∙ 
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.89 10.89.12 6
Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή 
διατηρημένων∙ αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων∙ 
λευκώματος αβγού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.89 10.89.14 6
Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων 
ασπόνδυλων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.89 10.89.15 6
Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών∙ πεπτικών ουσιών∙ βλεννωδών και 
πηκτικών παραγόντων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.8 10.89 10.89.19 6 Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.9 10.91 10.91.1 5
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.9 10.91 10.91.10 6
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.9 10.91 10.91.10.01 8 Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.9 10.91 10.91.2 5 Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10. Βιομηχανία τροφίμων 10.9 10.91 10.91.20 6 Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.02 11.02.1 5 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια∙ μούστου σταφυλιών
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.02 11.02.11 6 Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.02 11.02.12 6
Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο∙ μούστου 
σταφυλιών

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.02 11.02.2 5 Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)∙ τρυγίας ακάθαρτης
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.02 11.02.20 6 Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)∙ τρυγίας ακάθαρτης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.03 11.03.1 5
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, 
υδρομελιού)∙ μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.03 11.03.10 6
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, 
υδρομελιού)∙ μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.06 11.06.1 5 Παραγωγή βύνης
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 11. Ποτοποιία 11.0 11.06 11.06.10 6 Παραγωγή βύνης
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12 2 Παραγωγή προϊόντων καπνού
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.0 3 Παραγωγή προϊόντων καπνού
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00 4 Παραγωγή προϊόντων καπνού
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00.1 5 Παραγωγή προϊόντων καπνού, εκτός από κατάλοιπα καπνού
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Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00.11 6
Παραγωγή πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από 
καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00.19 6
Παραγωγή άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων∙ 
ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού∙ εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων 
καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00.2 5 Παραγωγή κατάλοιπων καπνού
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00.20 6 Παραγωγή κατάλοιπων καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00.9 5
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων 
καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 12. Παραγωγή προϊόντων καπνού 12.0 12.00 12.00.99 6
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων 
καπνού

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 
και φελλό, εκτός από έπιπλα∙ κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.2 16.29 16.29.2 5
Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής∙ ειδών 
καλαθοπλεκτικής

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
16. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 
και φελλό, εκτός από έπιπλα∙ κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.2 16.29 16.29.21 6
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

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 24. Παραγωγή βασικών μετάλλων 24.4 24.46 24.46 4 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 24. Παραγωγή βασικών μετάλλων 24.4 24.46 24.46.1 5

Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του∙ κραμάτων, διασπορών 
(συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικών 
προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του 
φυσικού ουράνιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 24. Παραγωγή βασικών μετάλλων 24.4 24.46 24.46.10 6

Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του∙ κραμάτων, διασπορών 
(συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικών 
προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του 
φυσικού ουράνιου

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 24. Παραγωγή βασικών μετάλλων 24.4 24.46 24.46.9 5
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 24. Παραγωγή βασικών μετάλλων 24.4 24.46 24.46.99 6
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων

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

28.9 28.93 28.93 4 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

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

28.9 28.93 28.93.1 5
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός 
από τα μέρη τους

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

28.9 28.93 28.93.19 6
Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία και παρασκευή του καπνού 
π.δ.κ.α.

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

28.9 28.93 28.93.3 5
Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και 
καπνού

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

28.9 28.93 28.93.33 6 Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία καπνού

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.1 46.11 46.11.19.12 8 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καπνού, ακατέργαστου

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.1 46.17 46.17 4
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.1 46.17 46.17.1 5
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.1 46.17 46.17.13 6 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.1 46.19 46.19.10.07 8 Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών (για αγροτικά προϊόντα)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.2 46.21 46.21 4 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.35 46.35 4 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.35 46.35.1 5 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.35 46.35.10 6 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.35 46.35.10.01 8
Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, 
ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων 
καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.35 46.35.10.02 8
Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, 
από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.35 46.35.10.03 8 Χονδρικό εμπόριο τσιγαρόχαρτου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.39 46.39 4 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.39 46.39.1 5 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46.3 46.39 46.39.12 6
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και 
καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26 4 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.2 5 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27 6 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.01 8
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, 
ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων 
καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.02 8 Λιανικό εμπόριο αναπτήρων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.03 8
Λιανικό εμπόριο αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων, πιπών 
καπνίσματος και πιπών για πούρα ή τσιγάρα και των μερών τους

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.04 8 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.05 8
Λιανικό εμπόριο μερών αναπτήρων, πυροφορικών κραμάτων, ειδών από 
εύφλεκτα υλικά και τεμαχίων για την κατασκευή πιπών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.06 8
Λιανικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, 
από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.07 8 Λιανικό εμπόριο σπίρτων

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.08 8 Λιανικό εμπόριο τσιγαρόχαρτου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.26 47.26.27.09 8
Λιανικό εμπόριο υγρού ή υγροποιημένου αερίου για γέμισμα αναπτήρων, οι 
οποίοι έχουν χωρητικότητα >= 300 cm3

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.29 47.29.22.07 8
Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, 
καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil) και 
ελαίου σινάπης, ακατέργαστων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.29 47.29.22.08 8

Λιανικό εμπόριο σογιέλαιου, αραχιδέλαιου, ελαιόλαδου, ηλιέλαιου, 
καρδαμέλαιου, βαμβακέλαιου, κραμβέλαιου, γογγυλέλαιου (colza oil), 
σουσαμέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά 
μη χημικά τροποποιημένων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.2 47.29 47.29.22.09 8

Λιανικό εμπόριο φοινικέλαιου, ελαίου ινδικής καρύδας, φοινικοπυρήνων, 
babassu και λινέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι 
χημικά τροποποιημένων, σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίου (εκτός 
από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α.

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.8 47.81 47.81 4
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.8 47.81 47.81.1 5
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.8 47.81 47.81.10 6
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.9 47.91 47.91.2 5
Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.9 47.91 47.91.21 6
Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.9 47.91 47.91.27 6 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
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Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.9 47.91 47.91.8 5
Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α., 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.9 47.99 47.99.26 6
Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων ποτών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ∙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.9 47.99 47.99.27 6
Άλλο λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Θ 1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

56. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 56.3 56.30 56.30.10.01 8 Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

56. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 56.3 56.30 56.30.10.05 8 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

56. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 56.3 56.30 56.30.10.06 8 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

56. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 56.3 56.30 56.30.10.09 8 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης ‐ καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

56. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 56.3 56.30 56.30.10.12 8 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης ‐ ντισκοτέκ

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία

64 2
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία

64.1 64.1 3 Οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία

64.1 64.11 64.11 4 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία

64.1 64.11 64.11.1 5 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία

64.1 64.11 64.11.10 6 Υπηρεσίες κεντρικών τραπεζών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

65.3 65.3 3 Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης)

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

65.3 65.30 65.30 4 Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης)

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

65.3 65.30 65.30.1 5
Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης)

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

65.3 65.30 65.30.11 6
Μεμονωμένες υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης)

ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

65.3 65.30 65.30.12 6
Ομαδικές υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης)

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΙΕ 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84 2 Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.1 84.1 3 Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.1 84.11 84.11 4 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.1 5 Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.11 6 Εκτελεστικές και νομοθετικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.11.01 8 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.11.02 8 Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.11.03 8 Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.12 6 Χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές υπηρεσίες

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.13 6
Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και 
στατιστικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.14 6 Κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικές με τη βασική έρευνα

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.19 6 Άλλες γενικές δημόσιες υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.2 5 Υπηρεσίες υποστήριξης προς την κυβέρνηση

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.21 6 Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.11 84.11.29 6 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς την κυβέρνηση

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.1 84.12 84.12 4
Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, 
εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την 
κοινωνική ασφάλιση

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.12 84.12.1 5
Διοικητικές υπηρεσίες για τη ρύθμιση των υγειονομικών, εκπαιδευτικών, 
πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός της κοινωνικής 
ασφάλισης

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.12 84.12.11 6 Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.12 84.12.12 6 Διοικητικές υγειονομικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.12 84.12.13 6
Διοικητικές υπηρεσίες στέγασης και αναβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης των 
πολιτών

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.12 84.12.14 6 Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.1 84.13 84.13 4
Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.1 5
Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
επιχειρήσεων

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.11 6
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία 
και τη θήρα

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.12 6 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την ενέργεια
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ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.13 6
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ορυχεία και τον ορυκτό πλούτο, 
καθώς και με τις μεταποιητικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.14 6 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τις επικοινωνίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.15 6
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την 
τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.16 6 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.17 6
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα 
πολλαπλών στόχων

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.1 84.13 84.13.18 6
Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και 
εργατικές υποθέσεις

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.2 84.2 3 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.2 84.21 84.21 4 Εξωτερικές υποθέσεις

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.21 84.21.1 5 Υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.21 84.21.11 6
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εξωτερικές υποθέσεις, διπλωματικές 
και προξενικές υπηρεσίες στο εξωτερικό

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.21 84.21.12 6 Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα εξωτερικής οικονομικής βοήθειας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.21 84.21.13 6 Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα εξωτερικής στρατιωτικής βοήθειας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.2 84.22 84.22 4 Δραστηριότητες άμυνας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.22 84.22.1 5 Υπηρεσίες άμυνας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.22 84.22.11 6 Υπηρεσίες στρατιωτικής άμυνας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.22 84.22.12 6 Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ
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ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.2 84.23 84.23 4 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.23 84.23.1 5 Υπηρεσίες δικαιοσύνης

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.23 84.23.11 6 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δικαστήρια

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.23 84.23.12 6
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κράτηση ή την κοινωνική 
επανένταξη εγκληματιών

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.2 84.24 84.24 4 Δραστηριότητες δημόσιας τάξης και ασφάλειας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.24 84.24.1 5 Υπηρεσίες δημόσιας τάξης και ασφάλειας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.24 84.24.11 6 Αστυνομικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.24 84.24.19 6 Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.2 84.25 84.25 4 Δραστηριότητες πυροσβεστικής

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.25 84.25.1 5 Πυροσβεστικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.25 84.25.11 6 Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.25 84.25.19 6 Άλλες πυροσβεστικές υπηρεσίες

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.25 84.25.19.01 8
Υπηρεσίες διάσωσης ατόμων (στη θάλασσα, στα βουνά, σε φυσικές 
καταστροφές)

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.2 84.25 84.25.19.02 8 Υπηρεσίες πυροτεχνουργού

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.3 84.3 3 Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

84.3 84.30 84.30 4 Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
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ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.3 84.30 84.30.1 5 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.3 84.30 84.30.11 6
Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα επιδόματα 
ασθένειας, μητρότητας ή προσωρινής αναπηρίας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.3 84.30 84.30.12 6

Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα 
συνταξιοδοτικά συστήματα δημοσίων υπαλλήλων∙ επιδόματα γήρατος, 
αναπηρίας ή επιζώντος συζύγου, εκτός όσων προορίζονται για τους δημόσιους 
υπαλλήλους

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.3 84.30 84.30.13 6
Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα επιδόματα 
ανεργίας

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ∙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84. Δημόσια διοίκηση και άμυνα∙ υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση

84.3 84.30 84.30.14 6
Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τα οικογενειακά 
επιδόματα και επιδόματα τέκνων

ΙΖ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΙΖ 1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ 1 ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92 2 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.0 3 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00 4 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.1 5 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.11 6 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.11.01 8 Υπηρεσίες καζίνο

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.11.02 8 Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.12 6 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.12.01 8 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.12.02 8 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματοδέκτη)

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.13 6 Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.13.01 8 Υπηρεσίες πλανόδιας διάθεσης λαχείων

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.13.02 8 Υπηρεσίες πρακτορείου λαχείων

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.13.03 8
Υπηρεσίες πρακτορείου ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA5, SUPER3 
και παρόμοιων

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.13.04 8 Υπηρεσίες πωλητή λαχείων

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.14 6 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on‐line) σύνδεση

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.19 6 Άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.2 5 Υπηρεσίες στοιχημάτων

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.21 6 Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ' ευθείας (on‐line) σύνδεση

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.29 6 Άλλες υπηρεσίες στοιχημάτων

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 92.00 92.00.29.01 8
Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ‐ΠΟ, “Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού 
στοιχήματος

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΘ 1 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94 2 Δραστηριότητες οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.1 94.1 3
Δραστηριότητες επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.1 94.11 94.11 4 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.1 94.11 94.11.1 5 Υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρηματικές και εργοδοτικές οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.1 94.11 94.11.10 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρηματικές και εργοδοτικές οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.1 94.12 94.12 4 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.1 94.12 94.12.1 5 Υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματικές οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.1 94.12 94.12.10 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματικές οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.2 94.2 3 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.2 94.20 94.20 4 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.2 94.20 94.20.1 5 Υπηρεσίες που παρέχονται από εργατικές ενώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.2 94.20 94.20.10 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από εργατικές ενώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.9 3 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.91 94.91 4 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.91 94.91.1 5 Υπηρεσίες που παρέχονται από θρησκευτικές οργανώσεις

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.91 94.91.10 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από θρησκευτικές οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.91 94.91.10.01 8 Υπηρεσίες διάδοσης της Βίβλου

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.91 94.91.10.02 8 Υπηρεσίες ιερών μονών

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.91 94.91.10.03 8 Υπηρεσίες ιερών ναών

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.92 94.92 4 Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.92 94.92.1 5 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτικές οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.92 94.92.10 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτικές οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.92 94.92.10.01 8 Παροχή υπηρεσιών από πολιτικά κόμματα

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.92 94.92.10.02 8
Παροχή υπηρεσιών από εκλογικούς συνδυασμούς νομαρχιακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99 4 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.1 5
Υπηρεσίες που παρέχονται [εκτός της χορήγησης ενισχύσεων (επιχορηγήσεων)] 
από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.11 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.12 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.12.01 8 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικολογικά σωματεία

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.13 6 Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.14 6
Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την 
αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.14.01 8
Υπηρεσίες εξωραϊστικών και αναπτυξιακών σωματείων, ενώσεων, 
συνεταιρισμών κλπ

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.15 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις νέων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.16 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.16.01 8 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.16.02 8 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.17 6
Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις πολιτών και κοινωνικές 
οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.17.01 8 Υπηρεσίες ενώσεων γυναικών

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19 6 Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19.01 8 Υπηρεσίες άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19.02 8 Υπηρεσίες εθνικών και πατριωτικών σωματείων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19.03 8 Υπηρεσίες ερανικών επιτροπών

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19.04 8 Υπηρεσίες ισλαμικών βακουφιών

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19.05 8 Υπηρεσίες κοινωφελών ιδρυμάτων και σωματείων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19.06 8 Υπηρεσίες τοπικών συλλόγων και σωματείων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.19.07 8 Υπηρεσίες φιλανθρωπικών σωματείων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.2 5 Υπηρεσίες παροχής ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) από οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94. Δραστηριότητες οργανώσεων 94.9 94.99 94.99.20 6 Υπηρεσίες παροχής ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) από οργανώσεις

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.12 6 Υπηρεσίες παροχής συνοδού

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.13 6
Υπηρεσίες μηχανημάτων που λειτουργούν με κερματοδέκτη π.δ.κ.α. (όχι για 
πώληση αγαθών ή για τυχερά παιχνίδια)

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19 6 Διάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.01 8 Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.02 8 Υπηρεσίες αχθοφόρων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.03 8 Υπηρεσίες γενεαλογικές

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.05 8 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.06 8 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.08 8 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.11 8
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων 
αυτοκινήτων κλπ)

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.12 8 Υπηρεσίες ιερόδουλου

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.13 8 Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.14 8 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών

96.0 96.09 96.09.19.15 8 Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κ 1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

97. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
οικιακού προσωπικού

97 2 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

97. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
οικιακού προσωπικού

97.0 97.0 3 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

97. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 
οικιακού προσωπικού

97.0 97.00 97.00 4
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού [Σημ.: Δε 
χρησιμοποιείται φορολογικά]

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

97. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού

97.0 97.00 97.00.1 5
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού [Σημ.: Δε 
χρησιμοποιείται φορολογικά]

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

97. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού

97.0 97.00 97.00.10 6
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού [Σημ.: Δε 
χρησιμοποιείται φορολογικά]

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που 
αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και 
υπηρεσιών‐ για ίδια χρήση

98 2
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών αγαθών ‐και υπηρεσιών‐ για ίδια χρήση

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που 
αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και 
υπηρεσιών‐ για ίδια χρήση

98.1 98.1 3
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών αγαθών για ίδια χρήση

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που 
αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και 
υπηρεσιών‐ για ίδια χρήση

98.1 98.10 98.10 4
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών αγαθών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν 
την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και υπηρεσιών‐ για 
ίδια χρήση

98.1 98.10 98.10.1 5
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών αγαθών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν 
την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και υπηρεσιών‐ για 
ίδια χρήση

98.1 98.10 98.10.10 6
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών αγαθών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που 
αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και 
υπηρεσιών‐ για ίδια χρήση

98.2 98.2 3
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



Τομέας 2ψήφιος NACE
3ψήφιος 
NACE

4ψήφιος 
NACE

Κωδικός 
Δραστηριότητας

Επίπεδο Περιγραφή Δραστηριότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV   ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ∆)

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που 
αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και 
υπηρεσιών‐ για ίδια χρήση

98.2 98.20 98.20 4
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν 
την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και υπηρεσιών‐ για 
ίδια χρήση

98.2 98.20 98.20.1 5
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

Κ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ∙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ‐
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

98. Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν 
την παραγωγή μη διακριτών αγαθών ‐και υπηρεσιών‐ για 
ίδια χρήση

98.2 98.20 98.20.10 6
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών υπηρεσιών για ίδια χρήση [Σημ.: Δε χρησιμοποιείται φορολογικά]

ΚΑ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΑ 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΚΑ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 99 2 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

ΚΑ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 99.0 99.0 3 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

ΚΑ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 99.0 99.00 99.00 4 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

ΚΑ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 99.0 99.00 99.00.1 5 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

ΚΑ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 99.0 99.00 99.00.10 6 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ  

όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
 

Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη 
δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 

Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες 
επιχειρήσεων 

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού 
απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών 

1. "Ανεξάρτητη επιχείρηση" είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 3. 

2. "Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις" είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 
συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη 
σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). 

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, 
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση: 

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή 
ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις 
επιχειρηματικού κινδύνου ("business angels") και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο 
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χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν 
υπερβαίνει 1250000 ευρώ· 

β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού· 

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης· 

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και 
λιγότερο από 5000 κατοίκους. 

3. "Συνδεδεμένες επιχειρήσεις" είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 
άλλης επιχείρησης· 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας· 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει 
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης 
επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή 
εταίρων. 

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους 
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας 
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες 
αγορές. 

Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή 
κατάντη της σχετικής αγοράς. 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων 
ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή 
δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. 

5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 
συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα 
αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και 
εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση 
δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή 
περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι 
συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις 
αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από 
τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις. 
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Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των 
χρηματοοικονομικών ποσών και περίοδος αναφοράς 

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των 
χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των 
λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς. 

2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση 
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα 
χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το 
φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. 

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει 
ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

 

Άρθρο 5 

Ο αριθμός απασχολούμενων 

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), 
δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη 
επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν 
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι 
εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων 
περιλαμβάνονται: 

α) οι μισθωτοί 

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 
εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο· 

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες 

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 
οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό 
απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 

 

Άρθρο 6 

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου 
του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής 
της επιχείρησης. 

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός 
των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, γίνεται με βάση τους 
λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή -εφόσον υπάρχουν- τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται 
και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 
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Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή 
κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό 
συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε 
περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των 
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη 
επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης. 

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την 
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιημένα 
εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που 
συνδέονται με τις συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται 
ήδη βάσει ενοποίησης. 

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, 
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των 
επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 
δεύτερο εδάφιο. 

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά με τις 
επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα 
σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    

όπως αυτή ορίζεται στις 

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και 
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 

(2014/C 249/01)  

 

«Προβληματική Επιχείρηση»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία 
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από 
τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από 
το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει 
όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα 
άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) 
προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου 
κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο 
όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το 
άρτιο· 

2. εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη 
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη 
σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 
εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 
κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία 
στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της 
εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

3. εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις 
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε 
συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της· 

4. δεάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη 
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης· 

5. εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

a) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

b) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA 
interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



«Ψηφιακό Άλμα» 

 

 

Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται σε επίπεδο 
ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), 
ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται: 

 
1. Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων 

(ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την 

ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την 

υποβολή τους.  

 
2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων 

από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα 

για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή 

Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.  

 
Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική 

εκταμίευσή, όπου γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το 

άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265).  

 

Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να 
διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία προσκόμισης  τους. 

 

3. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-

banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) 

της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.  
 

4. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου 

στην οποία θα αναφέρονται : 

 
i. ότι η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει 

εκχωρηθεί.  

  Εφόσον έχει γίνει εκχώρηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς η Σύμβαση 

εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού. 

 
ii. ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, 

με αναφορά στον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης. 

 

  Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε 

απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. 

αντιγράφου του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο 
των τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο. (Από τη 

συμπλήρωση του παρόντος σημείου εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις). 
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iii. ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της 

εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, δεν έχουν 
τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό Παράρτημα.  

 

     Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε υποβάλλονται εναλλακτικά: 

• για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση 

εκπροσώπησης, Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – 

(ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ) 
• για την εταιρική/μετοχική σύνθεση : Καταστατικό, Φωτοτυπία του 

βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα 

με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ). 

 
Οι ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν το παρόν σημείο ως ακολούθως: 

• δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής 

επιχείρησης από τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα.  

Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση της 

αρμόδιας ΔΟΥ. 
 

iv. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση και μη θέσης σε εκκαθάριση. Οι ατομικές 

επιχειρήσεις συμπληρώνουν την Υ.Δ. μόνο ως προς τη μη πτώχευσης και 

τη μη αίτηση για πτώχευση. Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση 
απαιτείται για τη λήψη προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής 

επιχορήγησης. 

 

v. ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η 

επιχείρηση, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει 

λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με τις 
οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση) κατά το έτος της ένταξης και τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 

ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της 

εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση 

(αφορά μόνο την πρώτη εκταμίευση). 
 

vi. περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης 

απόφασης ανάκτησης σε κάθε εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση 

δόση ή τελική πληρωμή). 

 
 

Για την τελική πληρωμή επιχορήγησης, προσκομίζονται όλα τα 

ανωτέρω με τη διευκρίνιση ότι: 

 

• Το σημείο (iv) της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης 

αντικαθίσταται από αναφορά σε μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση για 
όλες τις εταιρικές μορφές. Για τις δε ατομικές επιχειρήσεις, το εν λόγω 

σημείο διαγράφεται εντελώς.  
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• Προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το 

Γ.Ε.ΜΗ.  περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε 
εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο. Σε περίπτωση μη 

δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το 

Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα πιστοποιητικά, έκδοσης 

τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης 

από Πρωτοδικείο, μη θέσης σε εκκαθάριση και μη θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση από ΓΕΜΗ. Για τις ατομικές επιχειρήσεις αρκεί η προσκόμιση 
πρωτότυπου πιστοποιητικού, έκδοσης τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης 

και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο.   

 

Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται το πιστοποιητικό να 

διατηρεί την ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία 
προσκόμισης του. 

 

 

5. Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω 

απαιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το 
σημείο 10.3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  

A’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 

                 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

Ο – Η Όνομα: 
 

 
Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα: 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 
 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

• Είναι σε γνώση μου η υποβολή της παρούσας αίτησης χρηματοδότησης με Κωδικό ……….  

• Όλα τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας της 

πρότασης είναι ακριβή και αληθή.  

• Ο επιχειρηματίας / οι εταίροι της επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου Αναλυτικής 

Πρόσκλησης της Δράσης.  

• Η επιχείρηση με ΑΦΜ …………………… έχει υποβάλει μόνο μία πρόταση στην παρούσα Δράση. 

• Η επιχείρηση  δεν είναι προβληματική. 

• Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος 

της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. 

• Δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 

4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

• Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  

• Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των 

δαπανών, όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση.  
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• Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 

υπηρεσιών η  οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 

για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), 

και  λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές. 

• Δεν εκκρεμεί εις βάρος των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με 

την εσωτερική αγορά. 

• Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο εκπρόσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης συμφωνούν 

στην αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 

115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013 και στην δημοσιοποίηση στοιχείων των εγκεκριμένων 

προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 

1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού. 

• Ο επιχειρηματίας/οι εταίροι της επιχείρησης παρέχουν ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την 

νόμιμη επεξεργασία κατ΄άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.1-

88] σε όλα τα στάδια της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης, δηλαδή από της υποβολής της ως και, 

στην περίπτωση υπαγωγής του, οριστικοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης επένδυσής του, σύμφωνα προς 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Ο εκπρόσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση 

των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

• Ο εκπρόσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται 

στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα 

TAXIS και στα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.   

•     Ο εκπρόσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των 

προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται για τις 

ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, 

αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Δικαιούχων), για το σκοπό εξαγωγής 

στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης 

μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω δράσης. 

•  Ο εκπρόσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής 

προς τον ΕΦ ή/και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και όσα λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. 

• Ο επιχειρηματίας/οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι στην περίπτωση κοινοποιήσεων –επιδόσεων 

εγγράφων που αφορούν την Πράξη τους, τούτες λαμβάνουν χώρα στην φορολογική έδρα των επενδυτών 

την οποία δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης τους και η οποία αναφέρεται στην απόφαση ένταξης 

τους. Περαιτέρω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή της φορολογικής 

τους έδρας στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦ. Σε  περίπτωση μη γνωστοποίησης οιαδήποτε μεταβολής της 
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φορολογικής έδρας, η κοινοποίηση - επίδοση θα συντελείται  στην φορολογική  έδρα της απόφασης 

ένταξής του. 

• Ο εκπρόσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με 

τον ΕΦ και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήματα 

τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω 

ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦ. 

• Ο εκπρόσωπος / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη 

δήλωσή του, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη 

ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.  

• Ο εκπρόσωπος /οι εταίροι της επιχείρησης συμφωνούν ότι η πρόταση που υποβάλουν είναι εναρμονισμένη 

και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που 

διέπουν την παρούσα Αναλυτική Πρόσκληση.  

• Ο εκπρόσωπος /οι εταίροι της επιχείρησης δεσμεύονται ότι η επιχείρηση θα  μεριμνήσει για την 

ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις ηλεκτρονικές εφαρμογές 

που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως 

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 

 

 

Ημερομηνία:      ……….2018 

                                                                                                                                                                                                  

                        

Ο Εκπρόσωπος  

   (σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία    

     εκπροσώπου, υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 

τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με  

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

 

Ο – Η Όνομα: 

 

  

Επώνυμο: 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα: 

 

 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2): 

 

 

Τόπος Γέννησης: 

 

 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 

  

Τηλ: 

 

 

Τόπος Κατοικίας: 

  

Οδός: 

  

Αριθ: 

  

ΤΚ

: 

 

Αρ. 

Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 

Β.1: 

• Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση  ή  
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• Η επιχείρηση λειτουργεί ως  «ενιαία επιχείρηση»  από κοινού με άλλες επιχειρήσεις . (Στην 

έννοια της «ενιαίας επιχείρησης » περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα 

επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα II του παρόντος). Επίσης περιλαμβάνονται 

και συνεργαζόμενες, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα II  του παρόντος ή άλλες 

επιχειρήσεις εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτω από 

τον Πίνακα 4 με στοιχεία i. έως και vi. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο 

παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα : 

       Επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση ». 

Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 

ΑΑ Επιχείρησης 

Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την οποία 

η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση  

(στην έννοια περιλαμβάνονται και οι 

συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) 

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  

Κ.Α.Δ. Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής 0-100 

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου  

Πατρώνυμο Νομίμου 

Εκπροσώπου 
 

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου  

Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου 

Εκπροσώπου 
Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο 

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου 

Εκπροσώπου 
 

  

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα 

λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση, απαιτείται επιπλέον, η προσκόμιση των Πρακτικού Γενικής 

Συνέλευσης του φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του φορέα της 

επένδυσης (εάν πρόκειται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου (συμβάσεις, 

μετοχολόγιο, ισολογισμοί, δηλώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή περισσότερα από τα 

κατωτέρω: 

i. Την ύπαρξη μιας νομικής προσωπικότητας.  

ii. Την ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικής. 

iii. Την υιοθέτηση της δομής μιας εταιρείας εισηγμένης σε δύο χρηματιστήρια. 

iv. Την εσωτερική αντιστάθμιση κερδών και ζημιών ή τη διανομή των εσόδων μεταξύ των 

διαφόρων επιχειρήσεων του ομίλου.  

v. Την από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανομή των εξωτερικών κινδύνων 

μεταξύ τους.  

vi. Τις αμοιβαίες συμμετοχές στο κεφάλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την 

ενιαία επιχείρηση . 

vii. Τη σχέση της αιτούσας με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες 

με αυτήν. 

 

Β.2: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με 

αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα 

επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης  κατά τα τελευταία τρία 

οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis. 
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Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de 

minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η 

επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 

 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 

επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 

Μέτρο/ 

Δράση από 

το/την 

οποίο/α η 

επιχείρηση 

έχει 

αποκτήσει 

έννομο 

δικαίωμα 

λήψης της 

ενίσχυσης 

(από 

1/1/2016 και 

μετά) και 

φορέας 

χορήγησης 

ενίσχυσης. 

Αριθμός 

Υπουργικής 

Απόφασης 

Ένταξης ή 

αριθμός 

σύμβασης ή 

άλλου 

εγγράφου με το 

οποίο 

τεκμηριώνεται 

η λήψη του 

έννομου 

δικαιώματος. 

Ημ/νία 

Υπουργικής 

Απόφασης 

Ένταξης ή 

ημερομηνία 

λήψης του 

έννομου 

δικαιώματος. 

Ποσό δημόσιας 

χρηματοδότησης 

που 

αναγράφεται 

στην Απόφαση 

Ένταξης. 

Ποσό Δημόσιας 

Χρηματοδότησης 

που έχει 

καταβληθεί 

πραγματικά 

στην επιχείρηση. 

Ημ/νία 

καταβολής 

τελευταίας 

χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 

Δικαιούχου 

της 

Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 

Δικαιούχου 

της 

Ενίσχυσης. 
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Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της 

Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής  και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης 

της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η 

επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο 

προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση 

του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας . Σε κάθε περίπτωση για τον 

υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των 

ανωτέρω αποφάσεων. 

      

Β.3: 

• Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες  που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις 

που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι 

συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της 

ενίσχυσης  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει 

οιουδήποτε άλλου καθεστώτος  

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου 

καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας 

επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν 

με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το 

αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ 

ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01) 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 

επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 

Μέτρο/ 

Δράση από 

το οποίο  η 

επιχείρηση 

έχει 

αποκτήσει 

έννομο 

δικαίωμα 

λήψης της 

ενίσχυσης 

(από 

1/1/2016 

και μετά) 

και φορέας 

χορήγησης 

ενίσχυσης. 

Αριθμός και 

ημερομηνία 

Υπουργικής 

Απόφασης 

Ένταξης/υπαγωγής 

ή ημερομηνία 

λήψης του 

έννομου 

δικαιώματος  

Ίδιες 

δαπάνες 

που 

απετέλεσαν 

αντικείμενο 

ενίσχυσης 

δυνάμει 

άλλου 

καθεστώτος 

Ποσό δημόσιας 

χρηματοδότησης 

που αναγράφεται 

στην Απόφαση 

Ένταξης/υπαγωγής. 

Ποσό Δημόσιας 

Χρηματοδότησης 

που έχει 

καταβληθεί 

πραγματικά 

στην επιχείρηση. 

Ημ/νία 

καταβολής 

τελευταίας 

χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 

Δικαιούχου 

της 

Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 

Δικαιούχου 

της 

Ενίσχυσης. 

        

        

        

        

(***) Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης 

του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης 
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Β.4: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η 
οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια 
περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε 

στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε 

δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 
(πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη 

επιχορήγηση). 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν 

συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα 
επιχείρηση, καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία 

επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα 
επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de 

minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 

(πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη 
επιχορήγηση). 

 

Πίνακας αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο 

αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε 
δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για 

οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 

Στον Πίνακα συμπληρώνονται και οι αιτούμενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01) 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί 

ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 

Μέτρο/ Δράση στο 

οποίο/α η 

επιχείρηση  έχει 

υποβάλλει πρόταση 

και φορέας 

χορήγησης 

ενίσχυσης 

Ημ/νία Υποβολής 

επενδυτικής 

πρότασης  

Ποσό αιτούμενης 

δημόσιας 

χρηματοδότησης  

Επωνυμία Δικαιούχου της 

Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ Δικαιούχου της 

Ενίσχυσης. 

     

     

• Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου μετά την ένταξη του 
έργου το επενδυτικό σχέδιο  θα απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω 

εντόκως τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

                                                                                                     

Για  την επιχείρηση / Συνεργασία 

                                                             

                                                                                             -Ο- 

Νόμιμος εκπρόσωπος  

                                                                                       (σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 
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                                                                                         Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 

τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………..……………………………. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….……………………………….. 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….……………….. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα) 

Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες 

υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση: 

 

 

Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που 

αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από 

τους λογαριασμούς της επιχείρησης και 

μόνον.  

Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς 
παραρτήματα. 

 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί  

το παράρτημα (και τα τυχόν 

συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να 
συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα 

των υπολογισμών να μεταφερθεί στον 

πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

Συνδεδεμένη επιχείρηση το αποτέλεσμα των υπολογισμών να 

μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται 

παρακάτω 
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης 

 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΕ 651/2014 
σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. 

Περίοδος αναφοράς (*): 

 

Αριθμός απασχολουμένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 
(**) 

Σύνολο ισολογισμού 
(**) 

 

 

  

(*)  Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.  

Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους.  

(**)   σε χιλιάδες ευρώ. 

    _________________________________________________________ 

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή 
των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας 

επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση); 

        Όχι 

        Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί 

δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (3)] 

Υπογραφή 

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να 
εκπροσωπεί την επιχείρηση:  

....................................................................................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των 

ενδεχόμενων παρατημάτων της είναι ακριβή. 

......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία) 

Υπογραφή: 

 

___________ 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΕ 651/2014. 

 

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



«Ψηφιακό Άλμα» 

 

Πρόσκληση: Ψηφιακό Άλμα 
Έκδοση: 6η 
Ημ. Έκδοσης: 09.02.2021 

Σελίδα 14 από 23  
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

- Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία 

συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά 

δελτία) 

- Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη 
επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) 

 

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη 

επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος  

εργασιών 

(*) 

Σύνολο 

ισολογισμού 

(*) 

1. Στοιχεία (2) της 

αιτούσας επιχείρησης ή 
των ενοποιημένων 

λογαριασμών (μεταφορά 

από τον πίνακα Β(1) του 

παραρτήματος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία 

συγκεντρωτικά στοιχεία 

(2) όλων των 
(ενδεχομένων) 

συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μεταφορά 

από τον πίνακα Α του 

παραρτήματος Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (2) 

όλων των (ενδεχομένων) 
συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων που δεν 

περιλαμβάνονται βάσει 

ενοποίησης στη γραμμή 

[μεταφορά από τον πίνακα 
Β(2) του παραρτήματος Β] 

   

Σύνολο (4)      

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 
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(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014. 

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που 

λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 4). 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, 
υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον 
υπάρχουν – τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης 
σχετικά με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» 
[ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση 

και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους 

ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα 

εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό 
πίνακα: 

Πίνακας Α 

 

Συνεργαζόμενη 

επιχείρηση (επωνυμία/ 

ακριβή στοιχεία 

Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών  

(*) 

Σύνολο 

ισολογισμού  

(*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω 

άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ 

αναλογία που πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που 

συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να 

μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) 

του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: 
............................................................................. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: 

.............................................................................. 

Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (1): 

..................................................................... 
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): 

............ 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός 

απασχολουμένων

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Ακαθάριστα 

στοιχεία 

   

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους 

λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον 

υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 

100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν 
τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει 

ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (3). Εάν 

χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις 

που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.  

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση 
που συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της 

οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη 

συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος 

δελτίου: 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

................................................................................................. 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη 

επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην 

επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση): 
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

................................................................................................. 

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα 

ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται 

στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού 

θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

«Πίνακας εταιρικής σχέσης» 

Ποσοστό: ... Αριθμός 

απασχολουμένων
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών 
(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Αποτελέσματα κατ’ 
αναλογία 

   

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α. 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το 

υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην 

ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 
εδάφιο 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα 
επιχείρηση 

       Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους 

λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

       Περίπτωση 2: Η αιτούσα  επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
δεν καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει 

ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι 

συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους 

λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ 
αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις 

εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή 

κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει 

ενοποίησης (1). 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι 

λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β (1) 

 Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος 

εργασιών 

(**) 

Σύνολο ισολογισμού 

(**) 

Σύνολο    

 

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός 
τους υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις 
οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να 

μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

(επωνυμία/ ακριβή 

στοιχεία 

Διεύθυνση 

της εταιρικής 

έδρας 

Αριθμός 

μητρώου 

ή ΦΠΑ 

(*) 

Ονοματεπώνυμο 

και τίτλος του ή 

των βασικών 

διευθυνόντων 
(**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

 

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας 
συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα 

στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να 

προστίθενται στο παράρτημα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων 

των σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να 
συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των 

λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον 

πίνακα Β(2) παρακάτω. 

(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

Πίνακας Β (2) 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμός 

απασχολουμένων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών 
(**) 

Σύνολο 

ισολογισμού 
(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 
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Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να 

μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του 

πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει 

ενοποίησης στον πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 
 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: 

.............................................................................. 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας : 

.............................................................................. 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1)          : 
.............................................................................. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): 

............ 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός 

απασχολουμένων

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω 
άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι 

συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους 

λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ 

αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις 
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εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή 

κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει 

ενοποίησης (3). 

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο 

εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ(1): 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Αριθμός 
Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 

Τόπος Κατοικίας: 
 Οδός 

: 

 
Αριθ: 

 ΤΚ 
: 

 

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 
 Δ/νση Ηλεκτρ.Tαχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία……. και 
ΑΦΜ…….. , η οποία ενισχύεται για την λειτουργία της στο πλαίσιο της δράσης …….(τίτλος δράσης), 
δηλώνω ότι: 

• Το αιτούμενο μισθολογικό κόστος σύμφωνα με την από (ημερομηνία υποβολής στο ΠΣΚΕ) αίτηση 
ενδιάμεσου/τελικού ελέγχου που υποβλήθηκε στο ΠΣΚΕ για το έργο (πράξη με κωδικό ……..), αφορά 
δαπάνες της επιχείρησής μου που απορρέουν από συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της επιχείρησής 
μου (εργοδότης) και του/ων εργαζόμενου/ων με την/ις επωνυμία/ες και ΑΦΜ αντίστοιχα. 

• Για τις εν λόγω δαπάνες καταβλήθηκαν με τραπεζικό μέσο πληρωμής εκ μέρους της επιχείρησής μου 
(εργοδότη) τα ακριβή ποσά σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας υπογεγραμμένες από τους 
εργαζόμενους, τις υποβεβλημένες ΑΠΔ και τις προσωρινές δηλώσεις Παρακρατούμενων και 
Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία, τα οποία αποτυπώνονται συγκεντρωτικά για κάθε 
εργαζόμενο στις μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα οποτεδήποτε αυτά μας 
ζητηθούν από τον ΕΦΔ. 

• Δεν υφίσταται συζυγική σχέση ή συγγένεια μέχρι 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας μεταξύ 
εμού - μετόχων/εταίρων της επιχείρησης και του/των νέου/ων εργαζόμενου/ων, το μισθολογικό 
κόστος του/των οποίου/ων αιτούμαι να επιχορηγηθώ. 

Ημερομηνία: ............. 20…… 

-Ο- 

Εταίρος  

(υπογραφή) 
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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, 
της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορι 
σμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων ( 1 ), 

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού ( 2 ), 

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις 
κρατικές ενισχύσεις, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) H κρατική χρηματοδότηση που πληροί τα κριτήρια του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης συνιστά κρατική 
ενίσχυση και απαιτείται η κοινοποίησή της στην Επιτροπή 
δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 
Ωστόσο, βάσει του άρθρου 109 της Συνθήκης, το Συμβού 
λιο μπορεί να καθορίσει κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες 
απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 4 της Συνθήκης, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με τις εν 
λόγω κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. Δυνάμει του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμ 
φωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης, ότι οι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας θα μπορούσαν να αποτελούν μια τέτοια 
κατηγορία. Σε αυτή τη βάση, οι ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας, εφόσον είναι ενισχύσεις που χορηγούνται σε μια ενιαία 
επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιό 
δου και δεν υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσό, θεωρούνται 
ότι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, συνεπώς, 
δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης. 

(2) Η Επιτροπή έχει διευκρινίσει σε πλήθος αποφάσεων τον ορι 
σμό της ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παρά 
γραφος 1 της Συνθήκης. Η Επιτροπή έχει επίσης αποσαφη 

νίσει την πολιτική της όσον αφορά το ανώτατο όριο των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, κάτω από το οποίο το άρθρο 
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης μπορεί να θεωρηθεί ότι 
δεν εφαρμόζεται, αρχικά στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( 3 ) και, στη συνέχεια, 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής ( 4 ) 
και (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής ( 5 ). Με βάση την 
πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1998/2006, είναι σκόπιμη η αναθεώρηση ορι 
σμένων προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτόν τον κανο 
νισμό και η αντικατάστασή του. 

(3) Θεωρείται σκόπιμο να διατηρηθεί το ανώτατο όριο των 
200 000 ευρώ ως το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημα 
σίας που μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση ανά 
κράτος μέλος κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 
τριών ετών. Το ανώτατο αυτό όριο εξακολουθεί να είναι 
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέτρο που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορεί να 
θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρα 
τών μελών και δεν νοθεύει ούτε απειλεί να νοθεύσει τον 
ανταγωνισμό. 

(4) Για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέ 
πονται στη Συνθήκη, επιχείρηση είναι κάθε οντότητα που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού 
καθεστώτος της και του τρόπου με τον οποίο χρηματοδο 
τείται ( 6 ). Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απο 
φανθεί ότι όλες οι οντότητες οι οποίες ελέγχονται (σε νομική 
βάση ή de facto) από την ίδια οντότητα θα πρέπει να θεω 
ρούνται ότι συνιστούν ενιαία επιχείρηση ( 7 ). Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου και για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει εξαντλητικό

EL 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 

( 1 ) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ C 229 της 8.8.2013, σ. 1. 

( 3 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ C 
68 της 6.3.1996, σ. 9). 

( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 
2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30). 

( 5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 5). 

( 6 ) Υπόθεση C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze κατά Cassa di 
Risparmio di Firenze SpA et al., Συλλογή 2006, σ. I-289. 

( 7 ) Υπόθεση C-382/99 Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I- 
5163.
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κατάλογο σαφών κριτηρίων βάσει των οποίων θα προσδιο 
ρίζεται πότε οι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκο 
νται στο ίδιο κράτος μέλος θεωρούνται ότι συνιστούν ενιαία 
επιχείρηση. Η Επιτροπή επέλεξε από τα καθιερωμένα κριτή 
ρια που προσδιορίζουν τις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» στον 
ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που περιλαμ 
βάνεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ) και 
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 
της Επιτροπής ( 2 ) τα κριτήρια εκείνα που είναι κατάλληλα 
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Τα κριτήρια 
αυτά είναι ήδη γνωστά στις δημόσιες αρχές και θα πρέπει να 
εφαρμόζονται, λαμβανομένου υπόψη του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, τόσο στις ΜΜΕ όσο και στις 
μεγάλες επιχειρήσεις. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να δια 
σφαλίζουν ότι μια ομάδα συνδεδεμένων επιχειρήσεων θεω 
ρείται ενιαία επιχείρηση για την εφαρμογή του κανόνα για 
τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, αλλά ότι οι επι 
χειρήσεις που δεν έχουν καμία άλλη σχέση μεταξύ τους 
εκτός από το γεγονός ότι και οι δύο έχουν άμεση σχέση 
με τον ίδιο δημόσιο φορέα ή φορείς δεν αντιμετωπίζονται ως 
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συνεπώς, λαμβάνεται υπόψη η 
ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων που ελέγχονται από 
τον ίδιο δημόσιο φορέα ή φορείς, που ενδέχεται να έχουν 
ανεξάρτητη εξουσία λήψης αποφάσεων. 

(5) Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το μικρό μέσο μέγεθος 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών, είναι σκόπιμο να διατη 
ρηθεί το ανώτατο όριο των 100 000 ευρώ για επιχειρήσεις 
που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογα 
ριασμό τρίτων. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες, στο πλαίσιο 
των οποίων η συνιστώσα της μεταφοράς αποτελεί ένα στοι 
χείο μεταξύ διαφόρων άλλων, όπως οι υπηρεσίες μετακόμι 
σης, οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες ή οι 
υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας απορριμμάτων, δεν 
πρέπει να θεωρούνται ως υπηρεσίες μεταφοράς. Λόγω της 
πλεονάζουσας δυναμικότητας όσον αφορά τις οδικές εμπο 
ρευματικές μεταφορές και των στόχων της πολιτικής μετα 
φορών όσον αφορά την οδική συμφόρηση και τις εμπορευ 
ματικές μεταφορές, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημά 
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών από επιχειρήσεις 
που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογα 
ριασμό τρίτων, πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού. Ενόψει της ανάπτυξης των 
οδικών επιβατικών μεταφορών, δεν ενδείκνυται πλέον η 
εφαρμογή χαμηλότερου ανώτατου ορίου στον συγκεκριμένο 
κλάδο. 

(6) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κανόνων που ισχύουν 
στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊ 
όντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και του ενδε 
χομένου να πληρούνται παρά ταύτα τα κριτήρια του άρθρου 
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης στην περίπτωση ενισχύ 
σεων των οποίων το ποσό είναι μικρότερο από το ανώτατο 
όριο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, είναι σκό 
πιμο να εξαιρεθούν οι τομείς αυτοί από το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες μεταξύ της μεταποίησης 
και εμπορίας γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, ο 

παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να καλύπτει και τη μετα 
ποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, εφόσον πληρού 
νται ορισμένες προϋποθέσεις. Εν προκειμένω, ούτε οι δρα 
στηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση οι οποίες είναι απα 
ραίτητες προκειμένου να προετοιμαστεί το προϊόν για την 
πρώτη πώληση, όπως π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των 
σιτηρών ή η συσκευασία αυγών, ούτε η πρώτη πώληση προς 
μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις πρέπει να 
λογίζονται ως μεταποίηση ή εμπορία. 

(8) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι, 
αφ’ ης στιγμής η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη 
συγκρότηση κοινής οργάνωσης της αγοράς σε έναν συγκε 
κριμένο γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα 
να απέχουν από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου θα μπορούσε 
να υπονομεύσει ή να εισαγάγει εξαιρέσεις στην κοινή οργά 
νωση της αγοράς ( 3 ). Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να 
μην υπάγονται στον παρόντα κανονισμό ενισχύσεις των 
οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσό 
τητα προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά. 
Ούτε θα πρέπει να υπάγονται στον κανονισμό περιπτώσεις 
ενισχύσεων οι οποίες συνοδεύονται από την υποχρέωση από 
δοσης ενός μέρους της ενίσχυσης σε πρωτογενείς παραγω 
γούς. 

(9) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
εξαγωγικές ενισχύσεις ή σε ενισχύσεις εξαρτώμενες από τη 
χρήση εγχώριων αντί εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, 
δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για τη χρηματοδό 
τηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε 
άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. Οι ενισχύσεις για την 
κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή 
μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη 
διάθεση νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά 
άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας δεν συνιστούν κανο 
νικά εξαγωγικές ενισχύσεις. 

(10) Η τριετής περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εκτι 
μάται σε κυλιόμενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα χορή 
γηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, να είναι απαραίτητο να 
συνυπολογίζεται το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε 
οικονομικού έτους, καθώς και κατά τη διάρκεια των δύο 
προηγουμένων οικονομικών ετών. 

(11) Στις περιπτώσεις στις οποίες μια επιχείρηση δραστηριοποιεί 
ται σε τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και δραστηριοποιείται επίσης σε 
άλλους τομείς ή ασκεί άλλες δραστηριότητες, ο παρών κανο 
νισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στους εν λόγω άλλους 
τομείς ή δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι το οικείο 
κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο δια 
χωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, 
ότι οι δραστηριότητες στους εξαιρούμενους τομείς δεν τυγ 
χάνουν ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Η ίδια αρχή θα πρέ 
πει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες μια επιχεί 
ρηση δραστηριοποιείται σε τομείς στους οποίους ισχύουν 
χαμηλότερα ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες 
σε τομείς στους οποίους ισχύουν χαμηλότερα ανώτατα όρια

EL L 352/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013 

( 1 ) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 
2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3). 

( 3 ) Υπόθεση C-456/00 Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I- 
11949.
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για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τυγχάνουν ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας μόνο μέχρι τα εν λόγω χαμηλότερα ανώ 
τατα όρια, θα πρέπει να εφαρμόζεται το χαμηλότερο ανώ 
τατο όριο σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

(12) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες που θα 
εξασφαλίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι 
ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από ειδι 
κούς κανονισμούς ή αποφάσεις της Επιτροπής. Θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει σαφείς και ευεφάρμοστους κανόνες περί 
σώρευσης. 

(13) Ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ένα μέτρο 
να θεωρείται ότι δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
λόγους διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, για παράδειγμα επειδή το μέτρο είναι 
σύμφωνο με την αρχή του φορέα σε οικονομία αγοράς, ή 
επειδή το μέτρο δεν προβλέπει μεταφορά κρατικών πόρων. 
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση της Ένωσης, η διαχείριση της 
οποίας γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την Επιτροπή και η 
οποία δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κρά 
τους μέλους, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και δεν θα πρέ 
πει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον υπάρχει συμμόρφωση με το σχετικό ανώτατο όριο. 

(14) Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματι 
κής παρακολούθησης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για 
τις οποίες είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων 
με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης χωρίς 
να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύ 
σεις»). Ακριβής υπολογισμός είναι δυνατός, παραδείγματος 
χάρη, για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και φοροα 
παλλαγές που υπόκεινται σε οροφή ή άλλα μέσα που προ 
βλέπουν οροφή με την οποία διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται 
υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου. Η πρόβλεψη ορο 
φής σημαίνει ότι εφόσον το ακριβές ποσό της ενίσχυσης δεν 
είναι γνωστό, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή, το κράτος 
μέλος πρέπει να υποθέσει ότι το ποσό ισούται με την οροφή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι διάφορα μέτρα ενίσχυσης 
λαμβανόμενα από κοινού δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό και να εφαρ 
μόσει τους κανόνες σώρευσης. 

(15) Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ορθής εφαρ 
μογής του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας, είναι σκόπιμο όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την 
ίδια μέθοδο υπολογισμού. Για να διευκολυνθεί ο υπολογι 
σμός αυτός, τα ποσά των ενισχύσεων που δεν έχουν μορφή 
επιχορήγησης σε μετρητά θα πρέπει να μετατρέπονται σε 
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης. Ο υπολογισμός του 
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης για διαφανείς μορ 
φές ενίσχυσης με εξαίρεση τις επιχορηγήσεις, και για ενι 
σχύσεις που είναι καταβλητέες σε περισσότερες δόσεις προϋ 
ποθέτει τη χρήση των επιτοκίων της αγοράς τα οποία 
ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της εκάστοτε ενίσχυσης. 
Με σκοπό την ομοιόμορφη, διαφανή και απλή εφαρμογή των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τα εφαρμοστέα επιτόκια 
της αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να είναι τα επιτόκια αναφοράς, όπως καθορίζονται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση 
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προ 
εξόφλησης ( 1 ). 

(16) Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου, συμπεριλαμβανομένων 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για χρηματοδότηση υψη 
λού κινδύνου υπό μορφή δανείων, θα πρέπει να θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον το ακαθάρι 
στο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τα 
επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης 
της ενίσχυσης. Προκειμένου να απλουστευτεί η εξέταση των 
μικρών δανείων περιορισμένης διάρκειας, ο παρών κανονι 
σμός θα πρέπει να προβλέπει σαφή κανόνα που να εφαρμό 
ζεται εύκολα και να λαμβάνει υπόψη τόσο το ποσό του 
δανείου όσο και τη διάρκειά του. Με βάση την πείρα που 
έχει αποκτήσει η Επιτροπή, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχο 
ρήγησης των δανείων τα οποία εξασφαλίζονται με ασφάλειες 
που καλύπτουν τουλάχιστον το 50 % του δανείου και που 
δεν υπερβαίνουν είτε το ποσό του 1 000 000 ευρώ και 
διάρκεια πέντε ετών, είτε το ποσό των 500 000 ευρώ και 
διάρκεια δέκα ετών, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπερβαίνει 
το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας. Λόγω των δυσχερειών που σχετίζονται με τον 
προσδιορισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης 
ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ενδέ 
χεται να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειο, ο 
ανωτέρω κανόνας είναι σκόπιμο να μην εφαρμόζεται σε 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 

(17) Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εισφορά κεφαλαίου δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας, εκτός αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς 
κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Οι ενισχύσεις που συνί 
στανται σε μέτρα χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου με τη 
μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, 
όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρη 
ματοδότηση υψηλού κινδύνου ( 2 ), δεν πρέπει να θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, εκτός εάν το οικείο 
μέτρο παρέχει κεφάλαια που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

(18) Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εγγυήσεις, συμπεριλαμβα 
νομένων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για χρηματοδό 
τηση υψηλού κινδύνου υπό μορφή εγγυήσεων, θα πρέπει να 
θεωρούνται διαφανείς εάν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχο 
ρήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς 
λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής για 
το αντίστοιχο είδος της σχετικής επιχείρησης ( 3 ). Προκειμέ 
νου να απλουστευτεί η εξέταση των εγγυήσεων μικρής διάρ 
κειας για την εξασφάλιση σχετικά μικρού δανείου σε ποσο 
στό μέχρι 80 %, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέ 
πει σαφή κανόνα που να εφαρμόζεται εύκολα και να λαμ 
βάνει υπόψη τόσο το ποσό του υποκείμενου δανείου όσο 
και τη διάρκεια της εγγύησης. Αυτός ο κανόνας δεν θα 
πρέπει να ισχύει για εγγυήσεις επί υποκείμενων πράξεων 
που δεν αποτελούν δάνειο, όπως είναι οι εγγυήσεις για 
συναλλαγές με αντικείμενο μετοχικό κεφάλαιο. Όταν η 
εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου, 
το καλυπτόμενο από την εγγύηση ποσό δεν υπερβαίνει το 
1 500 000 ευρώ και η διάρκεια της εγγύησης δεν υπερβαί 
νει τα πέντε έτη, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης 
της εγγύησης μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπερβαίνει το

EL 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/3 

( 1 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 
19.1.2008, σ. 6). 

( 2 ) Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφα 
λαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2). 

( 3 ) Παραδείγματος χάρη, ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρ 
μογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις 
με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 10).
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ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας. Το ίδιο ισχύει όταν η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % 
του υποκείμενου δανείου, το καλυπτόμενο από την εγγύηση 
ποσό δεν υπερβαίνει τις 750 000 ευρώ και η διάρκεια της 
εγγύησης δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μέθοδο υπολογισμού του 
ακαθάριστου ισοδυνάμου επιχορήγησης των εγγυήσεων, η 
οποία έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή δυνάμει άλλου κανο 
νισμού της Επιτροπής του τομέα των κρατικών ενισχύσεων 
που ίσχυε κατά το χρόνο της κοινοποίησης και έχει εγκριθεί 
από την Επιτροπή ως σύμφωνη με την ανακοίνωση περί 
εγγυήσεων ή άλλη μεταγενέστερη σχετική ανακοίνωση, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει 
ρητή πρόβλεψη για το είδος της εγγύησης και το είδος 
της συγκεκριμένης υποκείμενης πράξης για την οποία πρό 
κειται, στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονι 
σμού. Λόγω των δυσχερειών που σχετίζονται με τον προσ 
διορισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης ενι 
σχύσεων οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ενδέχε 
ται να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειο, ο 
ανωτέρω κανόνας είναι σκόπιμο να μην εφαρμόζεται σε 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 

(19) Όταν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας εφαρμόζεται 
μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι οι τελευταίοι δεν λαμβάνουν καμία 
κρατική ενίσχυση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, 
για παράδειγμα, με την υποχρέωση των ενδιάμεσων χρημα 
τοπιστωτικών οργανισμών που επωφελούνται από κρατική 
εγγύηση να καταβάλλουν προμήθεια ανταποκρινόμενη σε 
όρους ελεύθερης αγοράς ή να μετακυλύουν πλήρως το όφε 
λος που τυχόν αποκομίζουν στους τελικούς δικαιούχους, ή 
με την τήρηση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας και άλλες προϋποθέσεις του 
παρόντος κανονισμού και στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρη 
ματοπιστωτικών οργανισμών. 

(20) Μετά από κοινοποίηση κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται 
να εξετάζει κατά πόσο ένα μέτρο που δεν συνίσταται σε 
επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, εισφορά κεφαλαίου ή μέτρο 
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου με τη μορφή επένδυσης 
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου οδηγεί σε ακαθάρι 
στο ισοδύναμο επιχορήγησης που δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο το οποίο ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 
με αποτέλεσμα να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρό 
ντος κανονισμού. 

(21) Η Επιτροπή έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι οι κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων τηρούνται και σύμφωνα με την αρχή 
της συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διευκολύνουν την εκπλήρωση αυτού του καθή 
κοντος, θεσπίζοντας τους αναγκαίους μηχανισμούς που δια 
σφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημα 
σίας που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει του 
κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν υπερβαίνει 
το συνολικό ανώτατο επιτρεπτό όριο. Για τον σκοπό αυτό, 
όταν χορηγούν ενίσχυση ήσσονος σημασίας, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενημερώνουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
σχετικά με το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας και για το γεγονός ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσο 
νος σημασίας με ρητή αναφορά στον παρόντα κανονισμό. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση παρακολού 
θησης των χορηγούμενων ενισχύσεων ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τα σχετικά ανώτατα όρια και ότι 

τηρούνται οι κανόνες σώρευσης. Για να συμμορφωθεί προς 
την υποχρέωση αυτή, πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, 
το οικείο κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει από την επιχεί 
ρηση δήλωση σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή 
από άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, τις οποίες έλαβε κατά το συγκεκριμένο οικονομικό 
έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Εναλλακτικά, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κατάρτι 
σης κεντρικού μητρώου με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί, φρο 
ντίζοντας καμία νέα ενίσχυση να μην υπερβεί το σχετικό 
ανώτατο όριο. 

(22) Πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας δεν θα οδηγήσει σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στο οικείο κράτος 
μέλος και ότι τηρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του παρό 
ντος κανονισμού. 

(23) Λαμβανομένης υπόψη της πείρας που έχει αποκτήσει η Επι 
τροπή, και ιδίως της συχνότητας με την οποία είναι εν γένει 
αναγκαίο να αναθεωρείται η πολιτική για τις κρατικές ενι 
σχύσεις, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η περίοδος εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση λήξης του παρό 
ντος κανονισμού χωρίς παράταση της ισχύος του, θα πρέπει 
να παρασχεθεί στα κράτη μέλη περίοδος προσαρμογής έξι 
μηνών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που υπάγονται 
στον παρόντα κανονισμό, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορη 
γούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από: 

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ( 1 )· 

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι 
ούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων· 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι 
ούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή 
την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτο 
γενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες 
επιχειρήσεις, 

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής 
της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συν 
δέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία 
και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες 
που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων 
αγαθών αντί των εισαγόμενων.

EL L 352/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ 
βρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22).
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2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παρα 
γράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους 
από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπί 
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευ 
ταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι 
δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000· 

β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε επέμβαση επί γεωργι 
κού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊ 
όν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης 
που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή 
φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 

γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό 
την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση 
την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 
μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριό 
τητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη 
πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς 
τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται 
σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 

2. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχι 
στον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την 
πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή επο 
πτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή 
σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν 
ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας· 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης 
ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 
μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία 
των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 
επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που ανα 
φέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή 
περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρη 
ση. 

Άρθρο 3 

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

1. Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων 
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι δεν αντα 
ποκρίνονται στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 107 παράγρα 
φος 1 της Συνθήκης και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης. 

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 
χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερ 
βαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών. 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγού 
νται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

3. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές 
για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις 
οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ, θα ισχύει το 
ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋ 
πόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος μεριμνά, με κατάλληλα μέσα 
όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοι 
χείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 
100 000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημα 
σίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφο 
ρών. 

4. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά 
τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου 
δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής 
της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση. 

5. Τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
ισχύουν ανεξαρτήτως της μορφής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
ή του επιδιωκόμενου στόχου και του κατά πόσον η ενίσχυση που 
χορηγείται από το οικείο κράτος μέλος χρηματοδοτείται εξ ολοκλή 
ρου ή εν μέρει με πόρους ενωσιακής προέλευσης. Η χρονική περίο 
δος των τριών οικονομικών ετών καθορίζεται με βάση το οικονομικό 
έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκά 
στοτε κράτος μέλος. 

6. Για τους σκοπούς των ανώτατων ορίων που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2 οι ενισχύσεις εκφράζονται ως επιχορήγηση σε 
μετρητά. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακαθάριστα 
ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο οποιοσδήποτε φόρος ή άλλη επι 
βάρυνση. Εάν η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επι 
χορήγηση, ως ποσό της ενίσχυσης λογίζεται το ακαθάριστο ισοδύ 
ναμο επιχορήγησής της. 

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία 
τους κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησι 
μοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

EL 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/5
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7. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που 
ορίζεται στην παράγραφο 2 με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσο 
νος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύνα 
ται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού. 

8. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγού 
μενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε 
οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται 
υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το 
σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν 
χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παρα 
μένουν νόμιμες. 

9. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές 
επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν 
από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή 
την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε 
τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, 
οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά 
με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχει 
ρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 

Άρθρο 4 

Υπολογισμός ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ως 
προς τις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων 
με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης 
χωρίς να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»). 

2. Οι ενισχύσεις υπό μορφή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επι 
τοκίου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

3. Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου θεωρούνται διαφανείς ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγ 
γυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια 
νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική 
διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών 
του. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος 
πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη 
πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον Β-· και 

β) το δάνειο εξασφαλίζεται με ασφάλειες που καλύπτουν τουλάχι 
στον το 50 % του δανείου και το ποσό του δανείου ανέρχεται 
είτε σε 1 000 000 ευρώ (ή 500 000 ευρώ για επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα πέντε 
ετών είτε σε 500 000 ευρώ (ή 250 000 ευρώ για επιχειρήσεις 
που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα 
δέκα ετών· εάν ένα δάνειο είναι χαμηλότερο από τα ποσά αυτά 
και/ή χορηγείται για περίοδο μικρότερη από πέντε ή δέκα έτη 
αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του εν λόγω 
δανείου υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο του σχετικού ανώ 
τατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· ή 

γ) το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με 
βάση το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της 
χορήγησης. 

4. Οι ενισχύσεις υπό μορφή εισφοράς κεφαλαίου θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μόνο εάν το συνολικό 
ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που 
ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

5. Οι ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε μέτρα χρηματοδότησης 
υψηλού κινδύνου με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί 
μετοχικού κεφαλαίου, θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας μόνο εάν τα κεφάλαια που παρέχονται σε μια ενιαία 
επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας. 

6. Οι ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων λογίζονται ως διαφανείς 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγ 
γυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια 
νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική 
διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών 
του. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος 
πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη 
πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον Β-· και 

β) η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και 
είτε το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι 
1 500 000 ευρώ (ή 750 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτε 
λούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και η διάρκεια της 
εγγύησης είναι πέντε έτη, είτε το ποσό που καλύπτεται από 
την εγγύηση είναι 750 000 ευρώ (ή 375 000 ευρώ για επιχει 
ρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και η 
διάρκεια της εγγύησης είναι δέκα έτη. Εάν το ποσό που καλύ 
πτεται από την εγγύηση είναι χαμηλότερο από τα προαναφερ 
θέντα ποσά και/ή η εγγύηση χορηγείται για περίοδο μικρότερη 
από πέντε ή δέκα έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο 
επιχορήγησης της εν λόγω εγγύησης υπολογίζεται ως αναλογικό 
μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2· ή 

γ) το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με 
βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε 
σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, ή 

δ) πριν τεθεί σε εφαρμογή, 

i) η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του 
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της εγγύησης έχει 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, δυνάμει άλλου κανονισμού της 
Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ο οποίος 
ίσχυε κατά τον χρόνο της κοινοποίησης και είχε εγκριθεί 
από την Επιτροπή ως σύμφωνη με την ανακοίνωση περί 
εγγυήσεων ή άλλη μεταγενέστερη σχετική ανακοίνωση, και 

ii) η εγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για το 
είδος της εγγύησης και το είδος της συγκεκριμένης υποκεί 
μενης πράξης για την οποία πρόκειται στο πλαίσιο της εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού.

EL L 352/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013
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7. Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε άλλες πράξεις θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν η πράξη προβλέπει 
οροφή με την οποία διασφαλίζεται η μη υπέρβαση του σχετικού 
ανωτάτου ορίου. 

Άρθρο 5 

Σώρευση 

1. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσο 
νος σημασίας που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
360/2012 της Επιτροπής ( 1 ) μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζε 
ται στον εν λόγω κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που 
καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

2. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με 
άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με 
κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού 
κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης 
σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθο 
ριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει 
η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορη 
γούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να 
σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει 
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώ 
σει η Επιτροπή. 

Άρθρο 6 

Παρακολούθηση 

1. Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να χορηγήσει σε κάποια 
επιχείρηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, την ενημερώνει εγγράφως σχετικά με το ενδεχόμενο 
ποσό της ενίσχυσης, που πρέπει να εκφράζεται σε όρους ακαθάρι 
στου ισοδύναμου επιχορήγησης, και διευκρινίζει ότι πρόκειται για 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας παραπέμποντας ρητά στον παρόντα 
κανονισμό και αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περί 
πτωση που μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται σε περισσότερες επιχειρήσεις βάσει συγκε 
κριμένου καθεστώτος και οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν δια 
φορετικά ποσά ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος αυτού, το οικείο 
κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει την ανωτέρω 
υποχρέωση γνωστοποιώντας στις επιχειρήσεις το καθορισμένο 
ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης το οποίο προ 
βλέπεται να χορηγηθεί βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος. Στην 
περίπτωση αυτή, αυτό το καθορισμένο ποσό λαμβάνεται υπόψη 
προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον η ενίσχυση έχει φθάσει 
το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2. Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος 
φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, 
σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του 
παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το 
τρέχον οικονομικό έτος. 

2. Όταν ένα κράτος μέλος έχει καταρτίσει κεντρικό μητρώο ενι 
σχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο περιέχει πλήρεις πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορη 
γηθεί από οποιαδήποτε αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, η παρά 
γραφος 1 παύει να εφαρμόζεται από τη στιγμή κατά την οποία το 
μητρώο καλύπτει περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μόνο αφού εξακριβώσουν 
ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε 
επίπεδο που υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι τηρούνται όλοι οι όροι που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

4. Τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανο 
νισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του 
παρόντος κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονο 
μικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενί 
σχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την 
ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένη ενίσχυσης δυνά 
μει του καθεστώτος. 

5. Μετά από γραπτή αίτηση της Επιτροπής, το οικείο κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών ή εντός 
μεγαλύτερης προθεσμίας που ορίζεται στην αίτηση, όλες τις πλη 
ροφορίες που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες για να εκτιμήσει εάν 
έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά 
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας κατά την 
έννοια του παρόντος κανονισμού και βάσει άλλων κανονισμών σχε 
τικά με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει συγκεκριμένη 
επιχείρηση. 

Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον η εκά 
στοτε ενίσχυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τυχόν ενισχύσεις οι οποίες δεν πληρούν 
τις εν λόγω προϋποθέσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή με βάση 
τα σχετικά πλαίσια κανόνων, κατευθυντήριες γραμμές και ανακοι 
νώσεις. 

2. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγή 
θηκε μεταξύ της 2ας Φεβρουαρίου 2001 και της 30ής Ιουνίου 
2007 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
69/2001 λογίζεται ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο των κριτη 
ρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και συνεπώς 
ισχύει γι’ αυτήν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

3. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας η οποία χορη 
γείται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ής Ιουνίου 
2014 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006 λογίζεται ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο των 
κριτηρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και συνε 
πώς ισχύει γι’ αυτήν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

4. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
κάθε καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο πληροί τους 
όρους του παρόντος κανονισμού εξακολουθεί να καλύπτεται από 
τον παρόντα κανονισμό για ένα περαιτέρω εξάμηνο.

EL 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/7 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 
2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθή 
κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 114 της 26.4.2012, σ. 8).
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Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος και περίοδος εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO

EL L 352/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΛΕΕ 

 

(1)  

Κλάση της 

ονοματολογίας των 

Βρυξελλών 

(2) 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Κεφάλαιο 1  Ζώα ζώντα  

Κεφάλαιο 2  Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων  

Κεφάλαιο 3  Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια  

Κεφάλαιο 4  Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν  

Κεφάλαιο 5 

05.04  

Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην 

των εξ ιχθύων τοιούτων  

05.15  Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή 

περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, 

ακατάλληλα διά την ανθρώπινη κατανάλωση  

Κεφάλαιο 6  Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας  

Κεφάλαιο 7  Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα  

Κεφάλαιο 8  Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων  

Κεφάλαιο 9  Καφές, τέισν και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 

09.03)  

Κεφάλαιο 10  ∆ηµητριακά  

Κεφάλαιο 11  Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη  

Κεφάλαιο 12  Σπέρµατα και καρποί ελαιώδας. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και 

διάφοροι καρποί Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Αχυρα και 

χορτονοµαί  

   Κεφάλαιο 13  

   εχ13.03  

Πηκτίνη  

Κεφάλαιο 15 

15.01  

Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασιαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπη, 

λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα 

διά πιέσεως ή τήξεως  

15.02  Λίπη βοοαδών, προβατοαδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή 

τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης 

εκθλίψεως  

15.03  Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία «saindoux» 

χοιρείου λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης 
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γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός  

15.04  Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και 

εξηυγενισµένα  

15.07  Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα 

ή εξηυγενισµένα  

15.12  Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και 

εξηυγενισµένα, αλλ' ουχί περαιτέρω επεξεργασµένα  

15.13  Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα 

βρώσιµα λίπη παρεσκευασµένα  

15.17  Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή 

των ζωικών ή φυτικών κηρών  

Κεφάλαιο 16  Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων  

Κεφάλαιο 17 

17.01  

Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάσταοτν  

17.02  Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και 

µεµαγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι  

  17.03  Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµένοι  

17.05  Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς 

κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανΐλλης ή βανίλλίνης 

αρωµατισµένης σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά 

προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν  

Κεφάλαιο 18 

18.01  

Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή 

πεφρυγµένα  

18.02  Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου  

Κεφάλαιο 20  Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή 

µερών φυτών  

Κεφάλαιο 22 

22.04  

Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις 

ανεστάλη καθ
1 

οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά 

προσθήκης οινοπνεύµατος  

22.05  Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η 

ζύµωσις ανεστάλη τη προ-σθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων 

και των µιστελίων)  

22.07  Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως  

 

Εχ22.08(*)  

  

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού 

τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο 

παράρτηµα Ι της συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, 
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εχ22.09(*)  ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων 

αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων 

εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών  

    εχ 22.10 (*)  Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα  

Κεφάλαιο 23  Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. 

Τροφοί παρεσκευασµέναι δια ζώα  

Κεφάλαιο 24 

24.01  

Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα 

καπνού  

Κεφάλαιο 45 

45.01  

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός ας 

θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν  

Κεφάλαιο 54 

54.01  

Λΐνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή 

άλλως πως καταργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και 

απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, 

υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου)  

Κεφάλαιο 57 

57.01  

Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, 

αποφλοιωµένη, χτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη 

νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα καννάβεως 

(περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της ξάνσεως νηµάτων, 

υφασµάτων ή ρακών)  
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 

0.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 
1.0 Κωδικός Προκήρυξης/Δράσης Σύμφωνα με ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

1.1. ΕΠ – ΑΞΟΝΑΣ  Σύμφωνα με ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

1.2. ΑΞΟΝΑΣ  
01,01Σ Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές 

Προτεραιότητες 

1.3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 

των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών / 

Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών 

και ολοκληρωμένων λύσεων Τ.Π.Ε. για τις επιχειρήσεις 

1.4. ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1. Επιχορήγηση (Grant) 

1.5. Καθεστώς Ενίσχυσης (Θεσμικό 

Πλαίσιο) 

Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 De Minimis 

1.6. Ταμείο ΕΤΠΑ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

Τίτλος Πράξης 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΕΔΙΟ 2.1.1 Α) 

Τίτλος Πράξης (Αγγλικά)  
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΕΔΙΟ 2.1.1 Β) 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

2.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1.1.Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(υποχρεωτικό πεδίο) 

2.1.1.Β ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Αγγλικά) 

(υποχρεωτικό πεδίο) 

2.1.2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Προαιρετικό πεδίο συμπλήρωσης) 

2.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.  

(Οι δυνητικοί δικαιούχοι μέχρι 31/12/2017 πρέπει να  

έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις 

διαχειριστικές χρήσεις) 

2.1.4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ./ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ/ΝΕΠΑ 

(υποχρεωτικό πεδίο) 

2.1.5. Α.Φ.Μ. 
Συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. της Επιχείρησης  

(υποχρεωτικό πεδίο) 

2.1.6. V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) Συμπληρώνεται εφόσον αφορά 

2.1.7. Δ.Ο.Υ. 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ  

(υποχρεωτικό πεδίο) 

2.1.8 ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ/ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ  

(υποχρεωτικό πεδίο) 

2.1.9 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ  

(υποχρεωτικό πεδίο) 

 

 

2.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

2.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ  

2.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ  

2.2.3. ΔΗΜΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ  

2.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ  

2.2.5. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

2.2.7. FAX Προαιρετικό προς συμπλήρωση 
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2.2.8. Ιστοχώρος (Website) Ποαιρετικό  προς συμπλήρωση 

2.2.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) 

(αποκλειστικά της επιχείρησης ή του νόμιμου 

εκπροσώπου) 

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΟΝΟΜΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΗΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΟΔΟΣ  Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΑΡΙΘΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

FAX Προαιρετικό προς συμπλήρωση 

e-mail  του νόμιμου εκπροσώπου ή της 

επιχείρησης 

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

 
4. Κ.Α.Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

4.1 Κ.Α.Δ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  (εφόσον είναι παραπάνω από ένας προστίθεται γραμμή) 

 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Κ.Α.Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ  

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ 

Κ.Α.Δ.ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

  

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ  
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5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

  
5.1 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2015 

ΚΕΡΔΗ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

Υποχρεωτικό 
πεδίο 

Υποχρεωτικό 
πεδίο 

 Υποχρεωτικό 
πεδίο 
(Δεν συμπληρώνεται 
από τις επιχειρήσεις με 
2 κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΕ €) 

Υποχρεωτικό 
πεδίο 

Υποχρεωτικό 
πεδίο 

 Υποχρεωτικό 
πεδίο 
(Δεν συμπληρώνεται 
από τις επιχειρήσεις με 
2 κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις) 

ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ έτους 2017 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ 

ΕΜΕ έτους 2017 

 

Η επιχείρηση εμφανίζει 

τουλάχιστον ένα θετικό 

(μεγαλύτερο του 0) 

αποτέλεσμα προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων την 

τελευταία τριετία?  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
6.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ 

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται για κάθε εταίρο και με προσθήκη τόσων εγγραφών όσων απαιτούνται 
ώστε το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής να ισούται με 100%. 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ% ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  (το 
άθροισμα των ποσοστών 
όλων των μετόχων να 
είναι 100%) 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   

 
Επιλογή από λίστα (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο)  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση για Μέτοχο εκτός 

Ελλάδας 

Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση αν δεν είναι Μέτοχος 
εκτός  Ελλάδος 

V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση για Μέτοχο εκτός 
Ελλάδας  

Α. Δ.Τ. /ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

Δ.Ο.Υ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση αν δεν είναι Μέτοχος 
εκτός  Ελλάδος 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΠΟΛΗ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

FAX Προαιρετικό 

e-mail Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση νομικού προσώπου  

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση νομικού προσώπου 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

 

 
7.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ  Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7.1.1 Ο Φορέας ή οι εταίροι ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε άλλες 

επιχειρήσεις; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

7.1.2 Ο Φορέας ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε επιχειρήσεις 

offshore; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Αν επιλέγεται ΝΑΙ είτε στο 7.1.1 είτε στο 7.1.2 τότε είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί ο 

παρακάτω πίνακας για κάθε εταίρο / μέτοχο (είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του 

φορέα που συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση. 

 

7.1.3 Στοιχεία Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων 

των offshore) 

α/α Ονοματεπών

υμο 

Μετόχου 

ΑΦΜ 

Επιχείρησης 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Έτος 

Ίδρυσ

ης 

Αντικείμ

ενο 

Επιχείρη

σης 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Θέση 

στην 

Επιχείρ

ηση 

1        

 

Οι παρακάτω πίνακες 7.2.1 και 7.2.2 έχουν τη δυνατότητα προσθήκης όσων εγγραφών/ γραμμών όσων 

απαιτούνται. 

7.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(συμπεριλαμβανομένων των offshore) 

 

7.2.1 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε) 

α/α Συνδεδεμέν

ος Φορέας 

ΑΦΜ 

Επιχείρησης 

Περίοδος 

Αναφοράς 

(συμπληρώνε

ται για κάθε 

έτος 

σύνδεσης 

ξεχωριστά για 

το διάστημα 

2015-2016) 

Απασχολούμενοι 

(ΕΜΕ) 

Σύνολο 

Ενεργητικού 

(€) 

Κύκλος 

Εργασι

ών (€) 
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Συμπληρώνετ

αι η επωνυμία 

του 

συνδεδεμένου 

φορέα 

(υποχρεωτικό 

πεδίο) 

Συμπληρώνετ

αι το ΑΦΜ  

του 

συνδεδεμένο

υ φορέα 

(υποχρεωτικό 

πεδίο) 

Συμπληρώνετ

αι με το έτος 

που αφορά η 

σύνδεση  

(υποχρεωτικό 

πεδίο) 

Συμπληρώνονται 

οι απασχολούμενοι 

(ΕΜΕ) του 

συνδεδεμένου 

φορέα για το 

αντίστοιχο έτος 

(υποχρεωτικό 

πεδίο) 

Συμπληρώνετα

ι το σύνολο 

του 

ενεργητικού 

του 

συνδεδεμένου 

φορέα για το 

αντίστοιχο 

έτος 

(υποχρεωτικό 

πεδίο) 

Συμπληρ

ώνεται 

το 

σύνολο 

του 

κύκλου 

εργασιώ

ν του 

συνδεδε

μένου 

φορέα 

για το 

αντίστοι

χο έτος 

(υποχρε

ωτικό 

πεδίο) 

 
 

7.2.2 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε) 

α/α Συνεργαζόμ

ενος Φορέας 

ΑΦΜ 

Επιχείρησ

ης 

Περίοδος 

Αναφοράς 

(συμπληρώνετ

αι για κάθε 

έτος σύνδεσης 

ξεχωριστά για 

το διάστημα 

2016-2017) 

Απασχολούμεν

οι (ΕΜΕ) 

Σύνολο 

Ενεργητικο

ύ (€) 

Κύκλος 

Εργασιών 

(€) 

  

Συμπληρώνετ

αι η επωνυμία 

του 

συνεργαζόμεν

ου φορέα 

(υποχρεωτικό 

πεδίο) 

Συμπληρών

εται το ΑΦΜ  

του 

/συνεργαζό

μενου 

φορέα 

(υποχρεωτικ

ό πεδίο) 

Συμπληρώνετα

ι με το έτος 

που αφορά η 

σύνδεση 

(υποχρεωτικό 

πεδίο)  

Συμπληρώνονται 

οι 

απασχολούμενοι 

(ΕΜΕ) του 

συνεργαζόμενου 

φορέα για το 

αντίστοιχο έτος 

(υποχρεωτικό 

πεδίο) 

Συμπληρώνετ

αι το σύνολο 

του 

ενεργητικού 

του 

συνεργαζόμε

νου φορέα 

για το 

αντίστοιχο 

έτος 

(υποχρεωτικό 

Συμπληρών

εται το 

σύνολο του 

κύκλου 

εργασιών 

του 

συνεργαζόμ

ενου φορέα 

για το 

αντίστοιχο 

έτος 
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πεδίο) (υποχρεωτι

κό πεδίο) 

 

 

 

 
7.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία 

συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον 

ορισμό των ΜΜΕ) 

 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ €) 

Υποχρεωτικό πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΕ €) 

Υποχρεωτικό πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ 

ΕΜΕ) 

Υποχρεωτικό πεδίο Υποχρεωτικό πεδίο 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 

 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασία 

Προγράμματο

ς από το οποίο 

η επιχείρηση 

έχει αποκτήσει 

έννομο 

δικαίωμα 

λήψης 

ενίσχυσης, 

από 

01.01.2016 

και μετά 

Φορέας 

Χορήγηση

ς 

ενίσχυσης 

Αρ. 

Πρωτ/λου 

& Ημ/νια 

Εγκριτικής 

Απόφασης 

Εγκριθέν 

Ποσό 

Ενίσχυση

ς 

Καταβληθέ

ν Ποσό 

Ενίσχυσης 

Ημ/νια 

Καταβολής 

τελευταίας 

χρηματοδό

τησης 

Τρέχο

υσα 

Φάση 

Εξέλιξ

ης του 

Έργου 

Επωνυμία 

και 

Α.Φ.Μ. 

του 

Δικαιούχο

υ 

        

8.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασία 

Προγράμματ

ος 

από το οποίο 

η επιχείρηση 

έχει 

αποκτήσει 

έννομο 

δικαίωμα 

λήψης 

ενίσχυσης,  

από 

01.01.2016 

και μετά 

Φορέας 

Χορήγησης 

ενίσχυσης 

Αρ. 

Πρωτ/λου 

& Ημ/νια 

Εγκριτικής 

Απόφασης 

Εγκριθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Ημ/νια 

Καταβολής 

τελευταίας 

χρηματοδότ

ησης 

Τρέχουσ

α Φάση 

Εξέλιξης 

του 

Έργου 

Επωνυμ

ία και 

Α.Φ.Μ. 

του 

Δικαιού

χου 
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8.3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  

Ονομασία 

Προγράμματο

ς 

από το οποίο 

η επιχείρηση 

έχει 

αποκτήσει 

έννομο 

δικαίωμα 

λήψης 

ενίσχυσης, 

από 

01.01.2016 

και μετά 

Φορέας 

Χορήγησης 

ενίσχυσης 

Αρ. 

Πρωτ/λου 

& Ημ/νια 

Εγκριτικής 

Απόφασης 

Εγκριθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Ημ/νια 

Καταβολής 

τελευταίας 

χρηματοδό

τησης 

Τρέχουσ

α Φάση 

Εξέλιξης 

του 

Έργου 

Επωνυμ

ία και 

Α.Φ.Μ. 

του 

Δικαιού

χου 

        

8.4 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  

Ονομασία 

Προγράμματος 

από το οποίο η 

επιχείρηση 

έχει αποκτήσει 

έννομο 

δικαίωμα 

λήψης 

ενίσχυσης,  

από 

01.01.2016 

και μετά 

Φορέας 

Χορήγησης 

ενίσχυσης 

Αρ. 

Πρωτ/λου 

& Ημ/νια 

Εγκριτικής 

Απόφασης 

Εγκριθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 

Ποσό 

Ενίσχυσης 

Ημ/νια 

Καταβολής 

τελευταίας 

χρηματοδό

τησης 

Τρέχουσα 

Φάση 

Εξέλιξης 

του 

Έργου 

Επων

υμία  

και 

Α.Φ.

Μ. 

 του 

Δικαι

ούχο

υ 
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9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

 
9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

 

9.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

 Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ  

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΗΜΟΣ  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

 Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ  

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

FAX Προαιρετικό 

e-mail Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

 

 

9.2 Κ.Α.Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (εφόσον είναι παραπάνω από ένας προστίθεται γραμμή) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Κ.Α.Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Κ.Α.Δ. 

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ 

Κ.Α.Δ.ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία προσθήκης ΚΑΔ θα πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας 

υποβολής της Δράσης.  
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9.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου συμπληρώνονται εφόσον διαφέρουν από το Νόμιμο 

Εκπρόσωπο της εταιρείας 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

Α.Φ.Μ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

FAX  

e-mail  
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10. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

 

10 
ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  
          (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

 
 

 
Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη 
δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων 

 

 

 
Ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει 
σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των 
εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και 
πληροφόρησης. 
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 

 
Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που 
αφορούν κρατικές ενισχύσεις 

 

 

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και ενωσιακούς 
κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της  
πρόσκλησης, της απόφασης ένταξης και πιθανών τροποποιήσεων 
αυτής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 

 

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται 
από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη 
διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ 

 

 
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
 

 
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η πλήρωση όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων.  
ΑΝ ΟΧΙ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
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11.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 

 
11. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 
Συμπληρώνεται στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής κατάταξης  ο εξοπλισμός, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και 
τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τα οποία ήδη διαθέτει και χρησιμοποιεί η επιχείρηση.   
 

Προσοχή : Συμπληρώνεται ο εξοπλισμός, λογισμικά κλπ που αποκτήθηκαν  τα τελευταία  3 

(τρία) χρόνια 

 
 
Α/Α 

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

περιγραφή 

1 
Σύνδεση στο διαδίκτυο (VDSL 0,5 /LL 

1/Οπτική Ίνα) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές: VDSL, LL, 
Οπτική Ίνα , Όχι  

0/0,5/1  

2 Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 

τιμές:LAN,WAN,VPN, 
ΟΧΙ  

0/0,5/1  

3 
 
 

Υπηρεσίες Νέφους (Cloud 
Computing) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

4 
Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 

1) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 

τιμές:H/Y, SERVER, 
ΟΧΙ  

0/0,5/1  

5 
Εξοπλισμός Γραφείου (printers, 

scaners, projectors) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

6 

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός 
σχετικός με τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης (πχ Bar code readers, 

Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set 
top boxes ) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

7 Ιστοσελίδα 
Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

8 Σύνδεση σε e-market places 
Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

9 
Digital marketing (google ads, 

facebook ads) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

10 Παρουσία στα Social media 
Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

11 E-shop /σύστημα κρατήσεων 
Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

12 Ασφαλείς πληρωμές 
Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



«Ψηφιακό Άλμα» 

 

Σελίδα 17 από 25 
 

13 
Λογισμικό για την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

14 Εφαρμογές γραφείου, Antivirus 
Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

15 

Εξειδικευμένα προγράμματα που 
βοηθούν στη βελτιστοποίηση της 

παραγωγής και των επιχειρηματικών 
διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, 

WMS,PMS) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

16 
Εξειδικευμένα προγράμματα 

διαχείρισης πελατών ή προσωπικού 
της επιχείρησης (CRM, HRMS) 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

17 
Εξειδικευμένα λογισμικά που 

αφορούν στη δραστηριότητα της 
επιχείρησης 

Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

18 Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας 
Θα υπάρχει drop-
down list με τις 
τιμές:NAI,OXI 

0/1  

 ΣΥΝΟΛΟ  0-18  

 

 
Με βάση την βαθμολογία που λαμβάνει η επιχείρηση κατάσσεται αυτόματα στα ακόλουθα επίπεδα ψηφιακής 
ωριμότητας:  

 
Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας 

 

Βαθμός  Ψηφιακή Βαθμίδα 

15 – 18       Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα 
 

8,5-14,5 Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα 
 

4,5 – 8 Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα 
 

0 – 4 Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα 
 

 

 

 Η Επιχείρηση συγκεντρώνει   την εξής βαθμολογία ………. 

 
Η Επιχείρηση κατατάσσεται στο επίπεδο ψηφιακής 
ωριμότητας:  

………. 
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12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
/ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.1 

Eξυπηρετητές (servers) για τη 
φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού 
για τους σκοπούς της επένδυσης, 
με τα συνοδευτικά στοιχεία του 

(πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το 
απαιτούμενο λειτουργικό 

σύστημα ή εξυπηρετητής με το 
συνοδευτικό εξοπλισμό 

δικτύωσης με τη μορφή του 
Infrastructure as a Service (IAAS) 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

1.2 

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και 
Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση 

[Δρομολογητές (Routers), 
Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, 

Bluetooth και Wi-Fi υποδομή 
(access points, antennas κτλ.)] 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.3 
Ηλ. Υπολογιστές 
(Desktop/Laptop) 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.4 
Εξοπλισμός γραφείου (projectors, 

scaners, printers, κλπ) 
    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.5 

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός 
σχετικός με τις δραστηριότητες 
της επιχείρησης (πχ Bar code 

readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d 
printers, set top boxes κλπ) 

 
10% 

   

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.1 
Εφαρμογές γραφείου, antivirus 

κλπ 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.2 

Ανάπτυξη ιστοσελίδας  (θα 
λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς 

και σε περιβάλλον κινητών 
συσκευών – mobile responsive ή 

dedicated mobile version) 

Έως 
2.500€ 

 

  

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.3 

Υπηρεσίες ανάπτυξης και 
διαχείρισης ηλεκτρονικού 
καταστήματος e-shop (θα 
λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς 
και σε περιβάλλον κινητών 
συσκευών – mobile responsive ή 
dedicated mobile version). Το ηλ. 
Κατάστημα θα πρέπει να 
συνοδεύεται από λογισμικά 
παραγγελιοληψίας, αποθήκης και 
ηλεκτρονικών πληρωμών.  

   Έως  
4.000€ 

 

  

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.4 

Συμμετοχή σε Ελληνικές 
Ηλεκτρονικές Αγορές (e-
Marketplaces), είτε αυτές 

αφορούν δραστηριότητες τύπου 
B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό 

καταναλωτή), είτε B2B /B2E 
(επιχείρηση προς επιχείρηση), για 
πωλήσεις, αγορές, προβολή και 
κατάλογο προϊόντων, σύγκριση 

τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, 
τιμολόγια και πληρωμές, 

συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς  και δημοπρασίες, 

κλπ.   

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.5 

Εφαρμογές διαχείρισης 
πιστώσεων (credit control 

management) ή/ και 
ηλεκτρονικών πληρωμών. 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.6 

Εξειδικευμένα προγράμματα που 
βοηθούν στη βελτιστοποίηση 

της παραγωγής και των 
επιχειρηματικών διεργασιών 

(τύπου SCMS, WMS)  

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.7 

Εξειδικευμένα προγράμματα 
διαχείρισης πελατών ή 

προσωπικού της επιχείρησης 
(CRM, HRMS κλπ) 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.8 

Εξειδικευμένα λογισμικά που 
αφορούν στη δραστηριότητα της 

επιχείρησης 
      70% 

   

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.9 
Λογισμικό για την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση  
    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.1 
Φιλοξενία (hosting, collocation 

κτλ.) 
    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.2 
Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.3 
Υπηρεσίες Digital marketing 
(google ads, facebook ads) 

         5%  
  

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.4 
 Παρουσία στα Social media   Έως 1000€ 

  

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.5 
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού 

υλικού διαφήμισης 
5%    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.6 

Υπηρεσίες μετάφρασης του 
περιεχομένου του ηλεκτρονικού 

καταστήματος 

    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.7 
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση 

ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας 
10%    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.8 

Υπηρεσίες καταχώρησης, 
μετασχηματισμού και μεταφοράς 

δεδομένων  

10%    

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.9 
Σχέδιο και Παρακολούθηση 

επενδυτικού σχεδίου 

5% και 
έως 

4.000€ 

   

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

Μισθολογικ
ό κόστος 

εργαζομένω
ν (νέο 

προσωπικό) 

4.1 

Μισθολογικό κόστος 
εργαζομένων (νέο προσωπικό 

που εμπλέκεται στην υλοποίηση 
του έργου)  

40% και μέχρι 
24.000€ ως 
ακολούθως: 
12.000 ανά 
ΕΜΕ 
 

  

Συνολικά Ποσά   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Ο Π/Υ δε δύναται να είναι μικρότερος των 55.000€ και μεγαλύτερος από το ποσό των 400.000€ 
2.  Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας Υπηρεσίες  (δαπάνες 3.1 έως και 3.9 )δε δύναται να υπερβαίνει το 25% του συνολικού   
επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 
3. Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ή 
ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου 
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13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ/ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 
13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

 
13.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ (€) % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 

Α. Ιδιωτική συμμετοχή   

Β. 
Αιτούμενη 
Επιχορήγηση 

  

Γ.  
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός  

  

Δ. 
Μη επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός 

  

 ΣΥΝΟΛΟ (Γ+Δ)    

 

 
 

13.2 Αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής  

Δυνατότητα προσθήκης τόσων εγγραφών όσων απαιτούνται.  

Υπενθυμίζεται ότι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = Επιχορηγούμενος Π/Υ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟ (ΣΕ 

ΕΥΡΩ) 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

  Θα υπάρχει drop-down list με τις τιμές: 
1) Τραπεζικές καταθέσεις των εταίρων / 
μετόχων  
2) Λοιπά διαθέσιμα των εταίρων/μετόχων 
3) Χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών  
4) Κεφαλαιοποίηση του Υπολοίπου κερδών 
εις Νέο  
5)Μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών 
τραπεζικών λογαριασμών 
6) Αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου 
7) Έγκριση/Σύμβαση δανείου 
8) Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης 
 

  

     

Σύνολο   
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13. ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
12. ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
(Με βάση το αρχικό ερωτηματολόγιο και την επιλογή δαπανών προς υλοποίηση, προκύπτει η 
ψηφιακή επανακατάταξη της επιχείρησης. Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης 
χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να οδηγείται σε ψηφιακή 
αναβάθμιση  κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται  ουσιαστική αλλαγή στα 
ψηφιακά του χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που 
κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β 
οι οποίες θα πρέπει να  οδηγούνται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι 
επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα Α. 

 
Α/Α 

              ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Σύνδεση στο διαδίκτυο (VDSL  0,5,LL 1, Οπτική  Ίνα 1 ) 0/0,5/1 

2 Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1) 0/0,5/1 

3 Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)  0/1 

4 Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 1) 0/0,5/1 

5 Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors) 0/1 

6 
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set 
top boxes κλπ) 

0/1 

7 Ιστοσελίδα 0/1 

8 Σύνδεση σε e-market places 0/1 

9 Digital marketing (google ads, facebook ads) 0/1 

10 Παρουσία στα Social media 0/1 

11 E-shop /σύστημα κρατήσεων 0/1 

12 Ασφαλείς πληρωμές 0/1 

13 Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 0/1 

14 Εφαρμογές γραφείου, Antivirus   0/1 

15 
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, 
WMS,PMS) 

0/1 

16 
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της 
επιχείρησης (CRM, HRMS ) 

0/1 

17 
Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της 
επιχείρησης 

0/1 

18 Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας 0/1 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

0-18 

 

 

 
Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας 

 

Βαθμός  Ψηφιακή Βαθμίδα 

15 – 18       Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα 
 

8,5 – 14,5 Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα 
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 Η Επιχείρηση συγκεντρώνει  την εξής βαθμολογία  

 
Η Επιχείρηση τελικώς κατατάσσεται στο επίπεδο 
ψηφιακής ωριμότητας:  

………. 
 
 
 

(Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής 
αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός 
δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να έχει 
αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο 
τουλάχιστον βαθμίδες Εξαιρούνται από 
την ανωτέρω υποχρέωση οι 
επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά 
την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής 
τους στην  ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα 
(Β), οι οποίοι θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν ψηφιακά κατά μία 
βαθμίδα καθώς και οι επιχειρήσεις της  
ανώτατης ψηφιακής βαθμίδας (Α) οι 
οποίες θα παραμείνουν στην ανώτατη 
βαθμίδα. 

 

 

 

 
15. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που 

αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια 

των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 

 

1. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς τον ΕΦ ή/και την ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει 

στο σημείο 2.2.9. Πίνακας «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-» του Έντυπου Υποβολής, επέχουν 

θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
 

2. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

(ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει 

ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 

δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους 

αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση 

τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται 

μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω1Ε046ΜΤΛΡ-ΨΜΥ



«Ψηφιακό Άλμα» 

 

Σελίδα 25 από 25 
 

16. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 
• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ σε 

μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf).   
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 27ης Ιουλίου 2014 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (1), 

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού (2), 

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η κρατική χρηματοδότηση που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης συνιστά κρατική 
ενίσχυση και απαιτείται η κοινοποίησή της στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 
Ωστόσο, βάσει του άρθρου 109 της Συνθήκης, το Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες 
απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 4 της Συνθήκης, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. Δυνάμει του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης, ότι οι ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας θα μπορούσαν να αποτελούν μια τέτοια κατηγορία. Σε αυτή τη βάση, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, εφόσον 
είναι ενισχύσεις που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου και δεν 
υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσό, θεωρείται ότι δεν πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης. 

(2) Η Επιτροπή έχει διευκρινίσει, σε πλήθος αποφάσεων, τον ορισμό της ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παρά
γραφος 1 της Συνθήκης. Η Επιτροπή έχει επίσης αποσαφηνίσει την πολιτική της όσον αφορά το ανώτατο όριο των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, κάτω από το οποίο το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης μπορεί να θεωρηθεί ότι 
δεν εφαρμόζεται, αρχικά στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (3) και, στη συνέχεια, 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής (4) και (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής (5). Λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών κανόνων που ισχύουν στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και του κινδύνου ακόμη και 
μικρά ποσά ενίσχυσης να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο τομέας 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είχε εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών. Η Επιτροπή έχει 
ήδη εκδώσει σειρά κανονισμών οι οποίοι θεσπίζουν κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας, τελευταίος εκ των οποίων ήταν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 (6). Δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, θεωρείται ότι δεν πληροί όλα τα κριτήρια του 
άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ εάν δεν υπερβαίνει τις 30 000 ευρώ ανά δικαιούχο επί περίοδο τριών οικο
νομικών ετών ούτε ένα συνολικό ποσό που καθορίζεται ανά κράτος μέλος και αντιπροσωπεύει το 2,5 % της ετήσιας 
παραγωγής του αλιευτικού τομέα. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 875/2007, είναι σκόπιμη η αναθεώρηση ορισμένων προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτόν και η αντικατά
στασή του. 

(3)  Θεωρείται σκόπιμο να διατηρηθεί το ανώτατο όριο των 30 000 ευρώ για το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση ανά κράτος μέλος κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών. Το 
ανώτατο αυτό όριο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέτρο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρ
μογής του παρόντος κανονισμού μπορεί να θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και 
δεν νοθεύει ούτε απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό όταν το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται στις 
επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας κατά τη διάρκεια τριών ετών είναι κάτω από ένα σωρευ
τικό ποσό που καθορίζεται ανά κράτος μέλος και αντιπροσωπεύει το 2,5 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του τομέα της 
αλιείας, δηλαδή των δραστηριοτήτων αλίευσης, μεταποίησης και υδατοκαλλιέργειας (το εθνικό ανώτατο όριο). 

28.6.2014 L 190/45 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1. 
(2) ΕΕ C 92 της 29.3.2014, σ. 22. 
(3) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9). 
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30). 
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 5). 
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2007, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύ

σεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 (ΕΕ L 193 της 25.7.2007, σ. 6). 
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(4)  Για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στη Συνθήκη, επιχείρηση είναι κάθε οντότητα που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος της και του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτείται (1). 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι όλες οι οντότητες οι οποίες ελέγχονται (εκ του νόμου ή εκ 
των πραγμάτων) από την ίδια οντότητα θα πρέπει να θεωρούνται ότι συνιστούν ενιαία επιχείρηση (2). Για λόγους ασφά
λειας δικαίου και για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει έναν εξαντλητικό 
κατάλογο σαφών κριτηρίων για να προσδιορίζεται πότε οι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ίδιο 
κράτος μέλος θεωρούνται ότι συνιστούν ενιαία επιχείρηση. Η Επιτροπή επέλεξε από τα καθιερωμένα κριτήρια που 
προσδιορίζουν τις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» στον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που περιλαμβάνεται 
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (3) και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της 
Επιτροπής (4) τα κριτήρια εκείνα που είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Τα κριτήρια είναι 
ήδη γνωστά στις δημόσιες αρχές και θα πρέπει να εφαρμόζονται, λαμβανομένου υπόψη του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, τόσο στις ΜΜΕ όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι μια ομάδα συνδεδεμένων επιχειρήσεων θεωρείται ενιαία επιχείρηση για την εφαρμογή του κανόνα για τις κρατικές 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, αλλά ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία άλλη σχέση μεταξύ τους εκτός από το 
γεγονός ότι και οι δύο έχουν άμεση σχέση με τον ίδιο δημόσιο οργανισμό ή οργανισμούς δεν αντιμετωπίζονται σαν να 
είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Επομένως λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων που ελέγχονται 
από τον ίδιο δημόσιο φορέα ή φορείς, που ενδέχεται να έχουν ανεξάρτητη εξουσία λήψης αποφάσεων. 

(5)  Λαμβανομένων υπόψη του πεδίου εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής και του ορισμού του τομέα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

(6)  Κατά γενική αρχή, δεν πρέπει να χορηγείται ενίσχυση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τηρείται το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως 
δε οι κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η αρχή αυτή ισχύει επίσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

(7)  Δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, θα πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ιδίως οι 
ενισχύσεις για την αγορά αλιευτικών σκαφών, οι ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ή αντικατάσταση των κύριων ή 
βοηθητικών μηχανών των αλιευτικών σκαφών, καθώς και οι ενισχύσεις για οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δραστηριό
τητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). 

(8)  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι, αφ' ης στιγμής η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη 
συγκρότηση κοινής οργάνωσης της αγοράς σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να 
απέχουν από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να εισαγάγει εξαιρέσεις στην κοινή οργάνωση 
της αγοράς (7). Η αρχή αυτή ισχύει επίσης και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για τον λόγο αυτόν, 
είναι σκόπιμο να μην υπάγονται στον παρόντα κανονισμό ενισχύσεις των οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή 
ή την ποσότητα προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά. Ούτε θα πρέπει να υπάγονται στον κανονισμό 
περιπτώσεις ενισχύσεων οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση απόδοσης ενός μέρους της ενίσχυσης σε πρωτογενείς 
παραγωγούς. 

(9)  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις εξαγωγικές ενισχύσεις ή για ενισχύσεις εξαρτώμενες από τη χρήση εγχώριων αντί 
εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, δεν πρέπει να ισχύει για ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και 
λειτουργίας δικτύου διανομής σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. Οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμε
τοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη διάθεση νέου ή ήδη υπάρχο
ντος προϊόντος σε νέα αγορά άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας δεν συνιστούν κανονικά εξαγωγικές ενισχύσεις. 

(10)  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε 
άλλους τομείς ή δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της 
Επιτροπής (8), θα πρέπει να ισχύουν οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους εν 
λόγω άλλους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, 
όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι η δραστηριότητα στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δεν λαμβάνει ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. 

28.6.2014 L 190/46 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) Υπόθεση C-222/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze κατά Cassa di Risparmio di Firenze SpA et al., Συλλογή 2006, σ. I-289. 
(2) Υπόθεση C-382/99, Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I-5163. 
(3) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). 
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 

την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3). 
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση 

των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1). 

(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1). 

(7) Υπόθεση C-456/00 Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I-11949. 
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1). 
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(11)  Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν όσον 
αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον εν λόγω τομέα ή δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος 
μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι η 
πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων δεν λαμβάνει ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. 

(12)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα καταστρατηγούνται οι διατάξεις για 
τις ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από ειδικούς κανονισμούς ή αποφάσεις της Επιτροπής. Θα πρέπει 
επίσης να προβλέπει σαφείς και εύκολα εφαρμόσιμους κανόνες περί σώρευσης. 

(13) Η τριετής περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εκτι
μάται σε κυλιόμενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, να είναι απαραίτητο να 
συνυπολογίζεται το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικο
νομικού έτους, καθώς και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. 

(14)  Ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ένα μέτρο να θεωρείται ότι δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, για παράδειγμα επειδή το μέτρο είναι σύμφωνο με την αρχή ότι πρόκειται για επιχείρηση που 
λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς, ή επειδή το μέτρο δεν προβλέπει μεταφορά κρατικών πόρων. Ειδικότερα, η 
χρηματοδότηση της Ένωσης, η διαχείριση της οποίας γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την Επιτροπή και η οποία δεν τελεί 
υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους μέλους, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την αξιολόγηση της τήρησης του σχετικού ανώτατου ορίου ή του εθνικού ανώτατου ορίου. 

(15)  Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματικής παρακολούθησης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ισχύει μόνο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρί
βεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»). Ένας 
τέτοιος ακριβής υπολογισμός είναι δυνατός, παραδείγματος χάρη, για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και φοροα
παλλαγές που υπόκεινται σε ανώτατο όριο ή άλλα μέσα που προβλέπουν ανώτατο όριο και διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται 
υπέρβασή του. Η πρόβλεψη ανωτάτου ορίου σημαίνει ότι εφόσον το ακριβές ποσό της ενίσχυσης δεν είναι (ακόμη) 
γνωστό, το κράτος μέλος πρέπει να υποθέσει ότι το ποσό ισούται με το ανώτατο όριο, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι 
διάφορα μέτρα ενίσχυσης λαμβανόμενα από κοινού δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό και να εφαρμόσει τους κανόνες σώρευσης. 

(16) Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ορθής εφαρμογής του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημα
σίας, είναι σκόπιμο όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ίδια μέθοδο υπολογισμού. Για να διευκολυνθεί ο υπολογι
σμός αυτός, τα ποσά των ενισχύσεων που δεν έχουν μορφή επιχορήγησης σε μετρητά θα πρέπει να μετατρέπονται σε 
ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης. Ο υπολογισμός του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης για διαφανείς μορφές 
ενίσχυσης με εξαίρεση τις επιχορηγήσεις, και για ενισχύσεις που είναι καταβλητέες σε περισσότερες δόσεις προϋποθέτει 
τη χρήση των επιτοκίων της αγοράς τα οποία ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της εκάστοτε ενίσχυσης. Με σκοπό 
την ομοιόμορφη, διαφανή και απλή εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τα ισχύοντα επιτόκια της αγοράς 
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι τα επιτόκια αναφοράς, όπως αυτά που προβλέπονται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προε
ξόφλησης (1). 

(17)  Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου, καθώς και οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου ήσσονος σημασίας 
υπό μορφή δανείου, θα πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον το ακαθάριστο ισοδύναμο 
επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 
Προκειμένου να απλουστευτεί η εξέταση των μικρών δανείων περιορισμένης διάρκειας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει σαφή κανόνα που εφαρμόζεται εύκολα και λαμβάνει υπόψη τόσο το ποσό του δανείου όσο και τη διάρκειά 
του. Με βάση την πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή, τα δάνεια τα οποία διασφαλίζονται με εγγυήσεις που καλύπτουν 
τουλάχιστον το 50 % του δανείου και δεν υπερβαίνουν είτε 150 000 ευρώ και πενταετή διάρκεια, είτε 75 000 ευρώ 
και δεκαετή διάρκεια, μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης που δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο το οποίο ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Λόγω των δυσχερειών που σχετίζονται με τον 
προσδιορισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ενδέ
χεται να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειο, ο ανωτέρω κανόνας είναι σκόπιμο να μην ισχύει για τέτοιου 
είδους επιχειρήσεις. 

(18)  Οι ενισχύσεις υπό μορφή παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν θα πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας, εκτός αν το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε μέτρα χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου με τη 
μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου (2), δεν πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, εκτός εάν το 
οικείο μέτρο παρέχει κεφάλαια που δεν υπερβαίνουν το όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

28.6.2014 L 190/47 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 
19.1.2008, σ. 6). 

(2) Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2). 
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(19)  Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εγγυήσεις, περιλαμβανομένων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για χρηματοδοτήσεις 
υψηλού κινδύνου υπό μορφή εγγυήσεων, θα πρέπει να θεωρούνται διαφανείς εάν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορή
γησης έχει υπολογιστεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής για το 
αντίστοιχο είδος της σχετικής επιχείρησης (1). Προκειμένου να απλουστευτεί η εξέταση των εγγυήσεων μικρής διάρκειας 
για την εξασφάλιση σχετικά μικρού δανείου σε ποσοστό μέχρι 80 %, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει σαφή 
κανόνα που εφαρμόζεται εύκολα και λαμβάνει υπόψη τόσο το ποσό του υποκείμενου δανείου όσο και τη διάρκεια της 
εγγύησης. Ο κανόνας αυτός δεν θα πρέπει να ισχύει για εγγυήσεις επί των υποκειμένων πράξεων που δεν αποτελούν 
δάνειο, όπως είναι οι εγγυήσεις για συναλλαγές με αντικείμενο μετοχικό κεφάλαιο. Όταν η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 
80 % του υποκείμενου δανείου, το καλυπτόμενο από την εγγύηση ποσό δεν υπερβαίνει τις 225 000 ευρώ και η διάρ
κεια της εγγύησης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, η εγγύηση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορή
γησης ίσο με το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Το ίδιο ισχύει όταν η εγγύηση δεν υπερ
βαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου, το καλυπτόμενο από την εγγύηση ποσό δεν υπερβαίνει τα 112 500 ευρώ και 
η διάρκεια της εγγύησης δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μέθοδο 
υπολογισμού του ακαθάριστου ισοδυνάμου επιχορήγησης των εγγυήσεων, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
δυνάμει άλλου κανονισμού της Επιτροπής του τομέα των κρατικών ενισχύσεων που ίσχυε κατά το χρόνο της κοινο
ποίησης και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ως σύμφωνη με την ανακοίνωση περί εγγυήσεων ή άλλη μεταγενέστερη 
σχετική ανακοίνωση, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για το είδος της 
εγγύησης και το είδος της συγκεκριμένης υποκείμενης πράξης για την οποία πρόκειται, στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Λόγω των δυσχερειών που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχο
ρήγησης ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν το 
δάνειο, ο ανωτέρω κανόνας είναι σκόπιμο να μην ισχύει για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 

(20)  Όταν ένα καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας εφαρμόζεται μέσω των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι τελευταίοι δεν έχουν λάβει καμία κρατική ενίσχυση. Αυτό μπορεί να γίνεται, για παρά
δειγμα, με την υποχρέωση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που επωφελούνται από κρατική εγγύηση να 
καταβάλλουν προμήθεια υπό όρους ελεύθερης αγοράς ή να μετακυλύουν πλήρως το όφελος που τυχόν αποκομίζουν 
στους τελικούς δικαιούχους, ή να τηρούν το ανώτατο όριο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και άλλες προϋποθέσεις 
του παρόντος κανονισμού και στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

(21) Μόλις κοινοποιηθεί από κράτος μέλος, η Επιτροπή δύναται να εξετάζει κατά πόσον ένα μέτρο που δεν συνιστά επιχορή
γηση, δάνειο, εγγύηση, εισφορά κεφαλαίου ή μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου με τη μορφή επένδυσης μετο
χικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου οδηγεί σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο 
το οποίο ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με αποτέλεσμα να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. 

(22)  Η Επιτροπή έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων τηρούνται και είναι σύμφωνοι με την αρχή 
της συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διευκολύνουν την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, θεσπίζοντας τους αναγκαίους μηχανισμούς που 
διασφαλίζουν ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει του 
κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο επιτρεπτό όριο. Για τον σκοπό αυτόν, 
όταν χορηγούν ενίσχυση ήσσονος σημασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να πληροφορούν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
για το ποσό της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται και για το γεγονός ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος 
σημασίας και θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση παρακολούθησης των χορηγούμενων ενισχύσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τα 
σχετικά ανώτατα όρια και ότι τηρούνται οι κανόνες σώρευσης. Για να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση αυτή, πριν από 
τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος πρέπει να ζητά από την επιχείρηση δήλωση σχετικά με τυχόν άλλες 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή από άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις για 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τις οποίες έλαβε κατά το συγκεκριμένο οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονο
μικά έτη. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης κεντρικού μητρώου με πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί, φροντίζοντας ώστε καμία νέα ενίσχυση 
να μην υπερβεί το σχετικό ανώτατο όριο. 

(23)  Πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξακριβώνει σε 
εθνικό επίπεδο ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν θα οδηγήσει σε υπέρβαση ούτε του ανώτατου ορίου για τις ενισχύ
σεις ήσσονος σημασίας ούτε του εθνικού ανώτατου ορίου, και ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος 
κανονισμού. 

(24)  Λαμβανομένης υπόψη της πείρας που έχει αποκτήσει η Επιτροπή, και ιδίως της συχνότητας με την οποία γενικά είναι 
αναγκαίο να αναθεωρείται η πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η περίοδος εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση λήξης του παρόντος κανονισμού χωρίς παράταση της ισχύος του, θα πρέπει να 
προβλεφθεί για τα κράτη μέλη περίοδος προσαρμογής έξι μηνών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό, 
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις των τομέων της αλιείας και της υδατο
καλλιέργειας με εξαίρεση: 

α) τις ενισχύσεις το ύψος των οποίων καθορίζεται βάσει της τιμής ή της ποσότητας των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθε
νται στην αγορά· 

β) τις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύ
σεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες 
δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες· 

γ)  τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων· 

δ)  τις ενισχύσεις για την αγορά αλιευτικών σκαφών· 

ε)  τις ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων αλιευτικών σκαφών· 

στ)  τις ενισχύσεις για δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για την αύξηση της 
ικανότητας ενός σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα· 

ζ)  τις ενισχύσεις για ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών· 

η)  τις ενισχύσεις για την προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός κι εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014· 

θ)  τις ενισχύσεις για την πειραματική αλιεία· 

ι)  τις ενισχύσεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης· 

ια)  τις ενισχύσεις για άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από νομοθετική 
πράξη της Ένωσης ή πρόκειται για την περίπτωση του πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων. 

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες μία επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς 
και σε έναν ή περισσότερους τομείς ή δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, ο εν λόγω κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για τους εν λόγω τομείς ή 
δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι οι δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
δεν λαμβάνουν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. 

3. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δραστηριο
ποιείται επίσης και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (1), ο παρών κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων δεν τυγχάνει 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α)  ως «επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» νοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· 

β)  ως «αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας» νοούνται τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχεία α) και β) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013· 
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, 
σ. 9). 
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γ)  ως «μεταποίηση και εμπορία» νοούνται όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού, της κατεργασίας, της 
παραγωγής και της διανομής που πραγματοποιούνται από τη στιγμή της εκφόρτωσης ή της αλίευσης μέχρι το στάδιο του 
τελικού προϊόντος· 

2. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

α)  μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

β)  μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή 
εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

γ)  μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με 
αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της· 

δ)  μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με 
άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 
αυτής της επιχείρησης. 

Επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ) μέσω μιας ή περισσό
τερων άλλων επιχειρήσεων θεωρούνται επίσης ως ενιαία επιχείρηση. 

Άρθρο 3 

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

1. Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι δεν 
ανταποκρίνονται στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην 
υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση του 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 30 000 ευρώ σε οιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών. 

3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος στις επιχειρήσεις του τομέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορί
ζεται στο παράρτημα. 

4. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου 
δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
πληρωμής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση. 

5. Το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 και το εθνικό ανώτατο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
ισχύουν ανεξαρτήτως της μορφής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ή του επιδιωκόμενου στόχου και του κατά πόσον η ενίσχυση 
που χορηγείται από το οικείο κράτος μέλος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με πόρους ενωσιακής προέλευσης. Η 
κρίσιμη χρονική περίοδος των τριών οικονομικών ετών καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρμόζεται από 
την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

6. Για τους σκοπούς του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 2 και του εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 3, η ενίσχυση εκφράζεται ως επιχορήγηση σε μετρητά. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακαθά
ριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εάν η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την 
επιχορήγηση, ως ποσό της ενίσχυσης λογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης. 

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 

7. Όταν, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ορίζεται στην 
παράγραφο 2 ή του εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 3, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν 
δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού. 

8. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί σε 
οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσον η νέα ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το ανώτατο όριο ή το εθνικό ανώτατο όριο. Ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες. 
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9. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγή
θηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχεί
ρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογι
σμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων 
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάσπασης. 

Άρθρο 4 

Υπολογισμός ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ως προς τις οποίες είναι δυνατόν να υπολογισθεί εκ των προτέρων 
με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς 
ενισχύσεις»). 

2. Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε επιχορηγήσεις και σε επιδοτήσεις επιτοκίου πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας. 

3. Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α)  ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια 
νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών 
του. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη 
πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον Β-· και 

β) το δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες ασφάλειες που καλύπτουν τουλάχιστον το 50 % του δανείου και το δάνειο ανέρ
χεται είτε σε 150 000 ευρώ για πέντε έτη είτε σε 75 000 ευρώ για δέκα έτη. Εάν ένα δάνειο είναι χαμηλότερο από τα ποσά 
αυτά και/ή χορηγείται για περίοδο μικρότερη από πέντε ή δέκα έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του 
εν λόγω δανείου υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· ή 

γ)  το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της 
επιχορήγησης. 

4. Οι ενισχύσεις υπό μορφήν εισφοράς κεφαλαίου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, μόνο εάν το συνολικό 
ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το οποίο καθορί
ζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. 

5. Οι ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε μέτρα χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή 
οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μόνο εάν τα κεφάλαια που παρέχονται σε μια 
ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 3 παρά
γραφος 2. 

6. Οι ενισχύσεις υπό μορφήν εγγυήσεων λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α)  ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια 
νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών 
του. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη 
πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον Β-· και 

β)  η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και είτε το ποσό για το οποίο έχει παρασχεθεί εγγύηση δεν 
υπερβαίνει τις 225 000 ευρώ, η δε διάρκεια της εγγύησης είναι πενταετής είτε το ποσό για το οποίο έχει παρασχεθεί 
εγγύηση δεν υπερβαίνει τα 112 500 ευρώ, η δε διάρκεια της εγγύησης είναι δεκαετής. Εάν το ποσό για το οποίο έχει παρα
σχεθεί εγγύηση είναι χαμηλότερο από τα ποσά αυτά και/ή η εγγύηση χορηγείται για περίοδο μικρότερη από πέντε ή δέκα 
έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της εν λόγω εγγύησης υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο του 
ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· ή 

γ)  το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε 
ανακοίνωση της Επιτροπής. ή 

δ)  πριν τεθεί σε εφαρμογή, 

i)  η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της εγγύησης έχει 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, δυνάμει άλλου κανονισμού της Επιτροπής στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων ο οποίος 
ίσχυε κατά τον χρόνο της κοινοποίησης και είχε εγκριθεί από την Επιτροπή ως σύμφωνη με την ανακοίνωση περί εγγυή
σεων ή άλλη μεταγενέστερη σχετική ανακοίνωση, και 

ii) η εγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για το είδος της εγγύησης και το είδος της συγκεκριμένης υποκεί
μενης πράξης που αφορά στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

7. Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε άλλες πράξεις θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν η πράξη 
προβλέπει ανώτατο όριο με το οποίο διασφαλίζεται η μη υπέρβαση του ισχύοντος ανώτατου ορίου. 
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Άρθρο 5 

Σώρευση 

1. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε 
έναν ή περισσότερους άλλους τομείς ή έχουν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται για δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας και της υδατο
καλλιέργειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται 
στον δεύτερο τομέα(-είς) ή δραστηριότητες μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν με τα κατάλληλα μέσα όπως ο 
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων κόστους, ότι δεν χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για 
δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. 

2. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας όσο και 
στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο διαχωρισμός των δραστη
ριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι δεν χορηγούνται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για 
την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 

3. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή 
με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της 
υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε 
περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες 
δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή 
απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

Άρθρο 6 

Παρακολούθηση 

1. Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να χορηγήσει σε κάποια επιχείρηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, την ενημερώνει εγγράφως σχετικά με το πιθανό ποσό της ενίσχυσης, που πρέπει να εκφράζεται σε όρους 
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, και διευκρινίζει ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας παραπέμποντας ρητά 
στον παρόντα κανονισμό και αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε περίπτωση που μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε περισσότερες 
επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένου καθεστώτος και οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν διαφορετικά ποσά ενίσχυσης βάσει του 
καθεστώτος αυτού, το οικείο κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποιώντας στις 
επιχειρήσεις το πάγιο ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης το οποίο προβλέπεται να χορηγηθεί βάσει του συγκε
κριμένου καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, το καθορισμένο αυτό ποσό λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί αν 
έχει καλυφθεί το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση του εθνικού 
ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3. Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος 
φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. 

2. Όταν ένα κράτος μέλος έχει καταρτίσει κεντρικό μητρώο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο περιέχει πλήρεις πληρο
φορίες σχετικά με όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί από οποιαδήποτε αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους, οι διατάξεις της παραγράφου 1 παύουν να ισχύουν από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το μητρώο καλύπτει περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. 

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μόνο αφού εξακριβώσουν 
ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχεί
ρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και το εθνικό ανώτατο όριο που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και ότι τηρούνται όλοι οι όροι του παρόντος κανονισμού. 

4. Τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι 
του παρόντος κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν επιμέρους ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικο
νομικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας επιμέρους ενίσχυσης 
δυνάμει του καθεστώτος. 

5. Μετά από γραπτή αίτηση της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών ή 
εντός μεγαλύτερης περιόδου που ορίζεται στην αίτηση, όλες τις πληροφορίες που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες για να εκτιμήσει 
εάν έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού και βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει συγκε
κριμένη επιχείρηση. 
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Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον η 
εκάστοτε ενίσχυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τυχόν ενισχύσεις οι οποίες δεν 
πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή με βάση τα σχετικά πλαίσια κανόνων, κατευθυντήριες 
γραμμές και ανακοινώσεις. 

2. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2005 και της 30ής Ιουνίου 
2008 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 λογίζεται ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο 
των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, συνεπώς, ισχύει γι' αυτήν απαλλαγή από την 
υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

3. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας η οποία χορηγείται μεταξύ της 31ης Ιουλίου 2007 και της 30ής Ιουνίου 
2014 και η οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 λογίζεται ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο των 
κριτηρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και συνεπώς ισχύει γι' αυτήν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινο
ποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

4. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ήσσονος σημα
σίας η οποία πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού, εξακολουθεί να ισχύει βάσει του παρόντος κανονισμού για περαι
τέρω περίοδο ενός εξαμήνου. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος και περίοδος εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2014. 

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
José Manuel BARROSO  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 

(σε ευρώ) 

Κράτος μέλος 
Ανώτατο σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 
χορηγούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας 

Βέλγιο 11 240 000 

Βουλγαρία 1 270 000 

Τσεχική Δημοκρατία 3 020 000 

Δανία 51 720 000 

Γερμανία 55 520 000 

Εσθονία 3 930 000 

Ιρλανδία 20 820 000 

Ελλάδα 27 270 000 

Ισπανία 165 840 000 

Γαλλία 112 550 000 

Κροατία 6 260 000 

Ιταλία 96 310 000 

Κύπρος 1 090 000 

Λετονία 4 450 000 

Λιθουανία 8 320 000 

Λουξεμβούργο 0 

Ουγγαρία 975 000 

Μάλτα 2 500 000 

Κάτω Χώρες 22 960 000 

Αυστρία 1 510 000 

Πολωνία 41 330 000 

Πορτογαλία 29 200 000 

Ρουμανία 2 460 000 

Σλοβενία 990 000 

Σλοβακία 860 000 

Φινλανδία 7 450 000 

Σουηδία 18 860 000 

Ηνωμένο Βασίλειο 114 780 000   
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	2021-11-05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX_EK 1407_2013_DEMINIMIS
	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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	2021-11-05 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII_EK 717_2014
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