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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας –  

Δράση «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων,  

Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ» 

 

    • Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος  

Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε 

Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», 

ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΕΤΕΑΝ ΑΕ), για την υλοποίηση των στόχων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» συστήθηκε Ταμείο Δανειοδοτήσεων που 

χρηματοδοτεί τη Δράση «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, 

Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», η οποία αφορά στα εξής:    

Συμβολή προτεινόμενων δαπανών για ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού 

Ενσωμάτωση και υποστήριξη της ανάπτυξης   εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος. 

Άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης 

Εισαγωγή νέων μεθόδων στην  διάθεση και προώθηση των παρεχόμενων τουριστικών 

υπηρεσιών 

Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων ή/και 

βελτίωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανική, 

βιοτεχνική χρήση, καθώς και για συγκροτήματα γραφείων, εργαστηριών  και ξενοδοχείων. 
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Εφαρμογή σχεδίων / εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 

Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδικασιών 

και τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων και ρύπων γενικότερα,  εγκατάσταση συστημάτων 

κατακράτησης / εξουδετέρωσης ρύπων 

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μείωσης της κατανάλωσης / ανακύκλωσης / 

επαναχρησιμοποίησης φυσικών πόρων (π.χ.  νερού) και αφαλάτωσης νερού για οικιακή, 

αστική και βιομηχανική χρήση.  

Αύξηση όγκου παραγωγής / βελτίωση ποιότητας προϊόντων (εξοπλισμού, εγκαταστάσεων 

και συστημάτων)  που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις της υποκατηγορίας β. 

 

 Είδος χρηματοδότησης 

Πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια που δίνονται με ευνοϊκούς όρους. 

 

 Συνολικός προϋπολογισμός δράσης  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό που αποτελεί 

το κεφάλαιο του Ταμείου Δανειοδοτήσεων, το οποίο χρηματοδοτεί τη Δράση «Θεματικός 

Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες 

Εφαρμογές, ΑΠΕ» ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα καταβάλλει συνολικά ποσό 50.000.000 ευρώ  και  η 

Τράπεζα θα καταβάλει ποσό 100.000.000 ευρώ  
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Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του προϋπολογισμού των 50 εκ. 

ευρώ της Δράσης ««Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, 

Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ» που θα διατεθούν για την παροχή δανείων 

με ευνοϊκούς όρους, ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και άξονα 

προτεραιότητας. Για την περιφερειακή κατανομή έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των περιφερειών βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 

σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.   

 

κωδ. 

Ε.Π. 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Άξονας 

κωδ. 

άξονα 

Ενισχυόμενη 

Περιφέρεια 
Ποσό (€), % 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

8.356.200,00   

16,7124% 

 

 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Δυτικής Μακεδονίας" 

5 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

1.267.400,00   

2,5348% 

 

13 ΠΕΠ Αττικής  

"Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας 

της Καινοτομίας και 

της Ψηφιακής 

Σύγκλισης" 

3 ΑΤΤΙΚΗ 
20.862.350,00   

41,7247% 

12 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Στερεάς Ελλάδας " 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. 
1.957.750,00   

3,9155% 
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11 
ΠΕΠ Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Νοτίου Αιγαίου" 

6 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
1.234.750,00   

2,4695% 

3 

ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα 

και 

Επιχειρηματικότητα 

"Βελτίωση 

Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος" 

3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, 

ΙΟΝΙΟ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ., 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ 

16.321.600,00   

32,6432% 

 

 Επιλέξιμες περιοχές. 

Όλη η Ελλάδα.  

 

 Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, ή το Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 (L214/3/09.08.2008), 

που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις» 

 Οι επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ , όπως 

περιγράφεται σε σχετική ενότητα παρακάτω «Επιλέξιμοι ΚΑΔ». 

 Οι  επιχειρήσεις  που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά 

την εκταμίευση του δανείου). 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε 

εγγυημένο δάνειο. 
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 Οι  επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια 

εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από  αυτή (ελέγχεται κατά την εκταμίευση του 

δανείου). 

 

 Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις 

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις  που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 

επόμενες του Ν. 3908/25.01.2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011 

 

Προβληματικές επιχειρήσεις 

Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 

2004, σ. 2) και από το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 

της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις Μικρές και 

Μεσαίες επιχειρήσεις 

Παράνομες Ενισχύσεις   

Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και 

ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά. 

 

Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο 

δάνειο. 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/N3908.pdf
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Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 

1998/2006,  συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας οι 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

i. στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου 

ii. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα 

του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 

iii. στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα 

του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1.Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά 

από τις οικείες επιχειρήσεις 

    2. Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς 

iv. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση 

συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία 

δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική 

δραστηριότητα.   

v. στον τομέα του άνθρακα  

vi. στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον 

η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών  

vii. οι προβληματικές επιχειρήσεις 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-
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Επίσης, αποκλείονται:  

 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου 

και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

 Οι Επιχειρήσεις  του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα 

(Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, 

Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.) 

 Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)  

 

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων  με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον 

τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).  

 

    • Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται 

- Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν 

μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες 

αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας. 

- Καινούργιος εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού 

(θεματικού) τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής είδη εξοπλισμού: ιαματικός, 

κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων των ίππων), τοξοβολίας, 

ορειβατικός, συνεδριακός, μαθητικός, θρησκευτικός, ποδηλασίας, rafting, κανό-

καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας, γαστρονομίας, κλπ. 

- Συστήματα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εμπορευμάτων, αποθεμάτων αυτοματισμού, 

ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρμογή CRM, εφαρμογές 
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ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικού καταστήματος – αγορών, 

ηλεκτρονικός εξοπλισµός, GPS, webcams, PDA’s, κλπ. 

- Δαπάνες διασφάλισης ποιότητας,  πιστοποίησης προϊόντων, υιοθέτησης συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- Δαπάνες προβολής σε αγορές – στόχους.  

- Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες μείωσης 

της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

- Προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων. 

- Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 

20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στην 

υποκατηγορία εναλλακτικού τουρισμού , οι ανωτέρω δαπάνες μπορούν να ανέρχονται 

μέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

- Δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών, που 

σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα προϊόντα και/ή τις νέες αγορές 

και αποτελούν συνθήκη απαραίτητη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της 

λειτουργίας της επιχείρησης  μέχρι 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου.  

 

 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

- Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς γηπέδων ή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Εξαιρείται η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

βρίσκονται σε οργανωμένους  υποδοχείς  μεταποιητικών και επιχειρηματικών 
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δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) μέχρι  20% του ύψους του προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου.   

- Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με 

εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη 

δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που 

σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και άλλες 

δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω των δανείων οι δαπάνες για την 

απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε 

επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων 

και άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- Δεν είναι επιλέξιμος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να 

ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται   

 

    • Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Κ.Α.Δ.  Περιγραφή  
Βασικό απαιτούμενο Νομοθετικό 

Πλαίσιο Λειτουργίας. 

Βασική 

ειδική/εναλλακτική 

μορφή (ενδεικτικά) 

Αριθμός 

Δραστηριότητας: 

50 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Πλωτές μεταφορές  

50.10.12.01 

Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων 

μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς-

τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία. 
Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), 

Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 

637/1977), π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’ 

225/1996). 

Θαλάσσιος 

50.10.12.03 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων. Θαλάσσιος 
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50.10.12.04 
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και 

περιηγήσεως θάλασσας. 
Θαλάσσιος 

50.10.20.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού 

τουριστικού σκάφους με πλήρωμα. 
Θαλάσσιος 

50.10.20.03 

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων 

ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, 

βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.  

Θαλάσσιος 

50.30.12 

Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε 

εσωτερικές υδάτινες οδούς με 

κρουαζιερόπλοια. 

Θαλάσσιος, Υπαίθρου 

50.30.13.01 

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και 

περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες 

οδούς. 

Θαλάσσιος, Υπαίθρου 

Αριθμός 

Δραστηριότητας:  

55 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Καταλύματα   

55.10 (όλες οι 

υποκατηγορίες) 
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. 

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 

π.δ. 43/2002. π.δ. 33/1979 (ΦΕΚ Α’ 

10/1979), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 

225/1996). 

Όλες οι μορφές 

55.20 (όλες οι 

υποκατηγορίες 

εξαιρουμένης της 

55.20.19)  

Καταλύματα διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης διαμονής. 

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 

π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), 

π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996). 

Όλες οι μορφές 

55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ). 

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 

Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230/2006), 

π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996). 

Όλες οι μορφές 

55.90.19.01 (σε 

αντικατάσταση του 

55.20.11.02 ΠΟΛ 

1086/22.06.2009). 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων 

διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με 

παροχή υπηρεσιών περιποίησης 

πελατών. 

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 

π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), 

π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996). 

Όλες οι μορφές 

Αριθμός 

Δραστηριότητας: 

56 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  
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56.10.11.02  
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε 

ξενοδοχείο ύπνου. 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), 

Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983 

(ΦΕΚ Β’ 526/1983). 

Γαστρονομικός 

56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 

εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, 

ψησταριά, με ζωντανή μουσική από 

ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων 

(που υπάγεται στην 

1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 

Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε 

φορά) 

Γαστρονομικός 

56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 

εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, 

ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με 

ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων 

(που δεν υπάγεται στην 

1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 

Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε 

φορά), με παροχή σερβιρίσματος. 

Γαστρονομικός 

56.10.11.06 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 

κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα. 
Γαστρονομικός 

56.10.11.07 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 

οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο 

(οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς 

προσωπικό). 

Γαστρονομικός 

56.10.11.10 

Υπηρεσίες παροχής γεμάτων και ποτών 

από ουζερί, μεζεδοπωλείο, 

τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή 

σερβιρίσματος. 

Γαστρονομικός 

56.30.10.13 
Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ 

ξενοδοχείων. 
Γαστρονομικός 

56.30.10.14 
Υπηρεσίες που παρέχονται από 

παραδοσιακό καφενείο. 
Γαστρονομικός 

Αριθμός 

Δραστηριότητας: 

77 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης  
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77.21.10.01 

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, 

ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και 

πηδαλιούχων. 

Ν. 1127/1972 (ΦΕΚ Α’ 48/1972), 

Υ.Α. Δ2/Δ/15184/5191 (ΦΕΚ Β΄ 

548/2002), Κανονισμός ΥΠΑ 

Υπερελαφρών Πτητικών 

Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) 

(ΦΕΚ Β’ 1068/2006), Κανονισμός 

ΥΠΑ υπ’ αριθ. 

Δ/Δ2/7259/2071/01.03.2006 (ΦΕΚ 

Β’ 309/2006). 

Αθλητικός, Υπαίθρου 

77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας. 
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), 

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221). 
Αθλητικός, Υπαίθρου 

77.21.10.04 

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 

θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, 

λέμβων κ.λπ.). 

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 

3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999). 
Αθλητικός, Θαλάσσιος 

77.21.10.05 
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 

χιονοδρομικών αθλημάτων. 

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 

16274/02.05.2008 (ΦΕΚ Β’ 

896/2008). 

Αθλητικός, Υπαίθρου 

77.21.10.07 

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων 

ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, 

βενζινακάτων, κλπ.). 

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), 

Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 

637/1977). 

Θαλάσσιος, Αθλητικός 

77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων. 

ΑΣΤΔ 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ Β’ 

178/1994), Διόρθωση Σφάλματος 

ΦΕΚ Β’ 334/1994). 

Αθλητικός, Υπαίθρου 

77.21.10.09 
Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού 

εξοπλισμού. 
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221). 

Αθλητικός, Θαλάσσιος, 

Υπαίθρου 

77.34.10.02 
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού 

σκάφους χωρίς πλήρωμα. 

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), 

Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 

637/1977). 

Θαλάσσιος 

Αριθμός 

Δραστηριότητας: 

79 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων 

ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
 

79.1 (όλες οι 

υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών. 

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), Ν. 

2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 

π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996) 

Όλες οι μορφές 

79.90.39  

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια 

εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 

αναψυχής και άλλες υπηρεσίες 

κρατήσεων. 

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), Ν. 

2160/1993 (Α’ 118/1993 

π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996). 

Όλες οι μορφές 
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Αριθμός 

Δραστηριότητας: 

82 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  

82.30.11.02 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων Όλες οι μορφές 

Αριθμός 

Δραστηριότητας: 

85 (επιλέξιμες 

μόνο  οι κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Εκπαίδευση  

85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ. 

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), 

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 

3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999). 

Αθλητικός, Θαλάσσιος 

85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων. 

Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’ 273/2005), 

Υ.Α. 2123/02/2006 (ΦΕΚ Β’ 

449/13.04.2006). 

Αθλητικός, Θαλάσσιος 

85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας. 
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), 

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221). 
Αθλητικός, Υπαίθρου 

Αριθμός 

Δραστηριότητας: 

93 (επιλέξιμες 

μόνο οι κάτωθι 

υποκατηγορίες) 

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.  

93.21.10.01 Υπηρεσίες water - park. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006).  Αθλητικός 

93.29.11.04 

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών 

θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό 

και παρόμοιων ειδών αναψυχής). 

Υ.Α. 3131/01.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 

444/1999). 
Αθλητικός, Θαλάσσιος 

93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006)
 [1]

.  
Αθλητικός, Θαλάσσιος, 

Υπαίθρου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

        20.59.59.01 Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες 

        20.59.59.02 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων) 

        35.11.10.03 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 

        35.11.10.04 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 

        35.11.10.06 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας 

        35.11.10.08 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

        35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 

  35.12       Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 

  35.13       Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

        36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 

        37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 

    38.11.1     

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων 

    38.11.4     

Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για 

αποσυναρμολόγηση 

    38.11.5     

Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη 

επικίνδυνων απορριμμάτων 

    38.11.6     

Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα 

απόβλητα 

  38.12       Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.2         Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 

        38.21.29.01 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 

        38.21.29.02 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 
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 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

38.3         Ανάκτηση υλικών 

  39.00       

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για 

τη διαχείριση αποβλήτων 

      39.00.11   

Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων 

υδάτων 

      39.00.12   Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων 

      39.00.14   Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων 

        39.00.21.02 Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος 

        42.22.13.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 

      42.22.21   

Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών 

      42.22.22   

Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών 

      42.22.23   

Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

      42.91.10   

Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, 

υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές 

κατασκευές 

        42.99.29.01 

Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και 

καθαρισμού νερού 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

        35.11.10.03 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 

        35.11.10.04 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 

        35.11.10.08 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

        35.11.10.09 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 

        36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 

38.2         Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 
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  38.21       Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

    38.21.1     
Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική 

διάθεση 

      38.21.10   

Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική 

διάθεση 

    38.21.2     Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

      38.21.21   Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 

      38.21.22   Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 

      38.21.23   Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

      38.21.29   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

        38.21.29.01 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων 

        38.21.29.02 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων 

    38.21.3     Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 

      38.21.30   Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 

    38.21.4     
Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση 

απορριμμάτων 

      38.21.40   

Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση 

απορριμμάτων 

  38.22       Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 

    38.22.1     
Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 

απορριμμάτων 

      38.22.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων 

      38.22.19   Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 

    38.22.2     
Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων 

απορριμμάτων 

      38.22.21   Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων 

      38.22.29   Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.3         Ανάκτηση υλικών 

  38.31       Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 
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    38.31.1     Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών 

      38.31.11   Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 

      38.31.12   

Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός 

σκαφών και πλωτών κατασκευών 

        38.31.12.01 

Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων 

βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη 

επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 

        38.31.12.02 

Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων 

βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή 

επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) 

        38.31.12.03 

Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. 

αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών 

  38.32       Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

    38.32.1     Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 

      38.32.11   Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών 

      38.32.12   Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 

    38.32.2     

Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων 

υλών 

      38.32.21   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων 

      38.32.22   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων 

        38.32.22.01 

Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από 

κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων 

υλών 

        38.32.22.02 

Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να 

μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 

        38.32.22.03 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων 

      38.32.23   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού 

      38.32.24   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου 

      38.32.25   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου 

      38.32.29   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών 

    38.32.3     

Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών 

πρώτων υλών 
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      38.32.31   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 

      38.32.32   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 

      38.32.33   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 

      38.32.34   Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 

      38.32.35   Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών 

      38.32.39   Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 

        38.32.39.01 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα 

        38.32.39.02 

Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από 

κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων 

υλών 

        38.32.39.03 

Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, 

ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

36         Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

36.0         Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

  36.00       Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

    36.00.1     Παροχή φυσικού νερού 

      36.00.11   Παροχή πόσιμου νερού 

        36.00.11.01 Υπηρεσίες διανομής νερού με βυτίο 

      36.00.12   Παροχή μη πόσιμου νερού 

    36.00.2     

Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω 

αγωγών 

      36.00.20   Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών 

        36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 

        36.00.20.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 
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    36.00.3     Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών 

      36.00.30   Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών 

        36.00.30.01 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού 

 

Ενδεικτικώς αναφερόμενοι ΚΑΔ υπεργολαβίας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

        02.40.10.05 Υπηρεσίες κοπής καυσόξυλων 

    16.10.2     

Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος 

οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· 

ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια 

        20.59.59.01 Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες 

        20.59.59.02 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων) 

      25.11.10   Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο 

      25.11.22   Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα 

      25.11.23   

Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, 

κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων 

ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 

      25.11.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών 

σκελετών 

      25.30.11   

Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· 

λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού 

      25.30.12   

Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· 

συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού 

      25.30.13   Κατασκευή μερών ατμογεννητριών 

      25.30.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής 

θέρμανσης 

    25.62.1     Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 

      25.62.10   Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 
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    25.62.2     Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 

      25.62.20   Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας 

        25.62.20.01 Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων 

        26.11.41.01 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων 

27.1         

Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, 

ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών 

μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και 

ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 

  27.11       

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, 

ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 

μετασχηματιστών 

    27.11.1     

Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων 

κινητήρων συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς 

ρεύματος 

      27.11.10   

Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37,5 W· άλλων κινητήρων 

συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος 

    27.11.2     

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς 

ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W· άλλων 

κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος· γεννητριών 

εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών) 

      27.11.21   

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος 

γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W 

      27.11.22   

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 

μονοφασικών 

      27.11.23   

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 

πολυφασικών, ισχύος <= 750 W 

      27.11.24   

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 

πολυφασικών, ισχύος > 750 W αλλά <= 75 kW 

      27.11.25   

Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, 

πολυφασικών, ισχύος > 75 kW 

      27.11.26   

Κατασκευή γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος 

(εναλλακτών) 

    27.11.3     

Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και 

περιστροφικών μεταλλακτών 
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      27.11.31   

Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες 

εσωτερικής καύσης, στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με 

συμπίεση 

      27.11.32   

Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με κινητήρες, στους οποίους η 

ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων ζευγών γεννήτριας· 

ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών 

    27.11.4     Κατασκευή ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

      27.11.41   Κατασκευή υγρών διηλεκτρικών μετασχηματιστών 

      27.11.42   

Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα 

μετασχηματισμού ρεύματος <= 16 kVA 

      27.11.43   

Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα 

μετασχηματισμού ρεύματος > 16 kVA 

    27.11.5     

Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή 

σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων 

επαγωγέων 

      27.11.50   

Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή 

σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων 

επαγωγέων 

    27.11.6     

Κατασκευή μερών ηλεκτροκινητήρων, 

ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

      27.11.61   

Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και 

ηλεκτρογεννήτριες 

      27.11.62   

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων 

και στατικών μεταλλακτών 

    27.11.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και 

ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

      27.11.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και 

ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

  27.12       

Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου 

ηλεκτρικού ρεύματος 

    27.12.1     

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 

προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V 

      27.12.10   

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 

προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V 
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    27.12.2     

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την 

προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση <= 1.000 

V 

      27.12.21   Κατασκευή ασφαλειών, για τάση <= 1.000 V 

      27.12.22   

Κατασκευή αυτόματων διακοπτών κυκλώματος, για τάση 

<= 1.000 V 

      27.12.23   

Κατασκευή συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για τάση <= 1.000 V 

      27.12.24   Κατασκευή ηλεκτρονόμων, για τάση <= 1.000 V 

    27.12.3     Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 

      27.12.31   

Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με 

ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση <= 

1.000 V 

      27.12.32   

Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων, εξοπλισμένων με 

ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 

1.000 V 

    27.12.4     

Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου 

ηλεκτρικού ρεύματος 

      27.12.40   

Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού 

ρεύματος 

    27.12.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του 

ηλεκτρικού ρεύματος 

      27.12.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού 

ρεύματος 

27.2         

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών 

  27.20       Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

    27.20.1     

Κατασκευή πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών 

συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και μερών τους 

      27.20.11   

Κατασκευή ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών (ηλεκτρικών 

στηλών)συστοιχιών 

      27.20.12   

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών 
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συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) 

    27.20.2     Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους 

      27.20.21   

Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους 

κινητήρες εκκίνησης 

      27.20.22   

Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, εκτός των 

εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης 

      27.20.23   

Κατασκευή συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου, νικέλιου-

υδρογονωμένου μετάλλου, ιόντων λίθιου, πολυμερούς λίθιου 

και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών 

      27.20.24   

Κατασκευή μερών ηλεκτρικών συσσωρευτών, 

συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών 

    27.20.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και 

συσσωρευτών 

      27.20.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και 

συσσωρευτών 

      27.33.11   Κατασκευή διακοπτών, για τάση <= 1.000 V 

      27.33.12   Κατασκευή λυχνιολαβών, για τάση <= 1.000 V 

      27.33.13   

Κατασκευή βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη 

διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α. 

      27.33.14   

Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από 

πλαστικές ύλες 

        27.51.24.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών 

    27.90.2     

Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή 

διόδου εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων 

ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης 

      27.90.20   

Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου 

εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής 

προειδοποίησης 

    28.11.2     Κατασκευή στροβίλων 

      28.11.22   Κατασκευή υδραυλικών στροβίλων και υδραυλικών τροχών 

      28.11.24   Κατασκευή ανεμογεννητριών 
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      28.11.32   

Κατασκευή μερών υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών 

τροχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών 

  28.12       Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

    28.12.1     
Κατασκευή υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου 

αέρα γραμμικής και περιστροφικής κίνησης 

    28.12.2     Κατασκευή μερών υδραυλικών συστημάτων 

    28.12.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής υδραυλικού εξοπλισμού 

  28.13       Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

    28.13.2     

Κατασκευή αεραντλιών ή αντλιών κενού· 

αεροσυμπιεστών και άλλων αεριοσυμπιεστών 

    28.13.3     Κατασκευή μερών αντλιών και συμπιεστών 

    28.13.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών 

    28.14.1     

Κατασκευή στροφίγγων, κανουλών, βαλβίδων 

(δικλείδων) και παρόμοιων συσκευών για σωληνώσεις, 

λέβητες, βυτία, βαρέλια ή παρόμοια δοχεία 

    28.14.2     

Κατασκευή μερών στροφίγγων και βαλβίδων 

(δικλείδων) και παρόμοιων ειδών 

    28.15.3     

Κατασκευή μερών εδράνων κύλισης (τριβέων), 

στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών 

μετάδοσης της κίνησης 

      28.21.13   

Κατασκευή βιομηχανικών η εργαστηριακών ηλεκτρικών 

κλιβάνων και φούρνων· επαγωγικού ή διηλεκτρικού θερμικού 

εξοπλισμού 

      28.21.14   Κατασκευή μερών καυστήρων, κλιβάνων και φούρνων 

  28.25       

Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού 

εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

    28.25.1     

Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών 

συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης 

      28.25.11   

Κατασκευή μονάδων εναλλαγής θερμότητας και μηχανημάτων 

υγροποίησης αέρα ή αερίων 

      28.25.12   Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 
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      28.25.13   

Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών 

θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου 

    28.25.3     

Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και 

αντλιών θερμότητας 

      28.25.30   

Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και 

αντλιών θερμότητας 

    28.25.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη 

οικιακής χρήσης 

      28.25.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη 

οικιακής χρήσης 

    28.41.1     

Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου 

με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για 

κατεργασία μετάλλου και παρόμοιων ειδών 

      33.14.11   

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, 

ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και 

συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 

      33.20.11   

Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων 

κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, 

περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης 

συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές 

μονάδες 

      33.20.50   Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 

 

 

 Ύψος δανείου   

Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και  μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 

500.000 €. ανά  επιχείρηση 

 

    • Επιτόκια δανεισμού και σχετικές πληροφορίες  

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής 

σύμβασης είναι σταθερό για όλη της διάρκειά της. Το ετήσιο επιτόκιο των δανειακών 
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κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 3,67%, το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, 

σήμερα 0,60%. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το 

επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η Τράπεζα, το 

οποίο ανέρχεται σε 5,50 % και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία 

συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό (0%). 

Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως επιδότηση επιτοκίου και 

συνιστά κρατική ενίσχυση de minimis (ήσσονος σημασίας), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 

1998/2006 (L379 της 28/12/2006, σελ.5) για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 

συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας Η επιδότηση επιτοκίου αφορά το μέρος του 

δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 

(ΤΕΠΙΧ).  

 

 Διάρκεια – Αποπληρωμή Δανειακής Σύμβασης 

 

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια 

δέκα (10) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση.  

Το δάνειο αποπληρώνεται με ισόποσες τριμηνιαίες χρεολυτικές  δόσεις. Υπάρχει 

δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην 

διάρκεια του δανείου. Κατά την  διάρκεια της περιόδου χάριτος , καταβάλλονται μόνο οι 

τόκοι.   

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία 

επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης) 

 

 

 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-
http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-
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 Διαχειριστικό κόστος 

Κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, η επιχείρηση καταβάλλει διαχειριστικό 

κόστος  ποσού 1.000 €.  

 

   • Στοιχεία επικοινωνίας   

Το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

www.nbg.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας 

και Ανάπτυξης) www.etean.com.gr 
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