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Έξυπνη Μεταποίηση  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 23/11/2022 έως 23/01/2023  

στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Στόχος 

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των 
επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και 
τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και 
βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες.  

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση 
επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση 
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων 
εργασίας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους 

υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής 

με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου 

της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην 

ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή 

συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για: 

 

• Υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας  5G,  

• Mηχανολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό εργαστηρίου και εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου,  

• ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού, άδειες cloud,  

• Yπηρεσίες ασφάλειας IT,  

• Σχεδιασμό προϊόντων,  

• Πνευματική ιδιοκτησία,  

• Διπλώμάτα ευρεσιτεχνίας,  

• Κόστη πιστοποίησης,   

• Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής  και 
λογισμικών ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων 
και υπηρεσιών, 

• Εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0 κλπ.  

• Χρηματοδότηση δαπανών δημοσιότητας και επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την επιτυχή 
υλοποίησή του 

 

Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας, με έναν από τους οποίους θα πρέπει να ταυτίζεται 
το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, είναι οι ακόλουθοι: 

1. Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 

(Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence - AI and Big Data 

Analysis) 
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Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως Blockchain, IoT, AI, 5G για την ενίσχυση της παραγωγικότητας 

εντάσσονται σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα. 

2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine 

(M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και 

Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ. 

Σε αυτό τον τεχνολογικό τομέα περιλαμβάνονται όλες οι τεχνολογίες και οι τάσεις του Industry 4.0 που 

διαπερνούν τη μεταποιητική βιομηχανία κι επιτρέπουν τη συγχώνευση φυσικών και εικονικών κόσμων μέσω 

κυβερνοφυσικών συστημάτων (CPS), τα οποία σηματοδοτούν την έλευση της Βιομηχανίας 4.0. Τεχνολογίες 

όπως τα Electronic Components & Systems, Machine to Machine (M2M), Manufacturing Execution Systems 

(MES), Supervisory Control and Data Acquisitions Systems (SCADA) και Distributed Intelligence δύναται να 

οδηγήσουν στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες 

ψηφιακού ελέγχου. 

3. Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με 

μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική 

εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής. 

Αυτός ο τεχνολογικός τομέας συνδυάζει AI και Smart Manufacturing Technologies και αφορά στην 

αναβάθμιση και τον αυτοματισμό των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και 

ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειρισμό. 

 

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων: 

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την 
ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ειδικότερα: 

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή 
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. 

• Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο 
διαχειριστικές χρήσεις 

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης: 

• Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής 
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση 

• Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει 
να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης 
υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

• Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον 
αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία 
δραστηριοποιείται. Η εξέταση της έκδοσης της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος εντός της 
Περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί πριν την πρώτη καταβολή ενίσχυσης ή πριν το αίτημα 
προκαταβολής. 

• Η υφιστάμενη ή/και νέα επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και να 
δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31.12.2021 – οι επιλέξιμοι ΚΑΔ 
παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος. 
 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιχειρήσεις franchising και offshore 
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Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και λοιπών δαπανών όπως 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα πληρουμένων σε κάθε περίπτωση προϋποθέσεων του κατά 
περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ. 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ 
ΣΤΟΝ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 Μηχανολογικός εξοπλισμός Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ 

2 Δαπάνες για κτίρια  Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ 

3 Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών 

(για εγκαταστάσεις που θα συμβάλουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών 
δαπανών 

4 Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ 

5 Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ 

6 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών - μελετών για 
την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του 
Industry 4.0 

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ 

7 Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού 
(Upskilling and reskilling) 

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ 

 

Οι επιλέξιμες ενέργειες ανά κατηγορία δαπάνης είναι υποχρεωτικά οι ακόλουθες: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος 1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της 
επιχείρησης 

2 Μηχανήματα - Εξοπλισμός 2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 

3 Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών 

(για εγκαταστάσεις που θα συμβάλουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

Κτιριακές υποδομές για ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

4 Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού 4.1 Εργαστηριακός εξοπλισμός 

5 Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής 5.1 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της 
αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 

6 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών - μελετών για 
την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του 
Industry 4.0 

6.1 Τεχνική και Συμβουλευτική 
Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα 

συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην 
υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής 

επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας 

7 Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού 
(Upskilling and reskilling) 

7.1 Εκπαίδευση προσωπικού άμεσα 
σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο 
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Προϋπολογισμός και Ποσοστό Χρηματοδότησης 

Μέγεθος επιχείρησης Κατώτατος αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 250.000 Ευρώ 6.000.000 Ευρώ 

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 73.227.620 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής: 

• 70%  του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις. Από 
το συγκεκριμένο ποσό το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες και το 20% στις νέες επιχειρήσεις. 

• 30% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις 

Πολύ μικρές – Μικρές επιχειρήσεις 51.259.334 € 

Μεσαίες επιχειρήσεις 21.968.286 € 

 

 

Ένταση ενίσχυσης  

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα για τις δαπάνες του άρθρου 
14 του ΓΑΚ. 

 

Περιφέρειες Μέγεθος επιχείρησης 
 

Μεσαίες Μικρές 

Βόρειο Αιγαίο  70% 75% 

Κρήτη 50% 60% 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 60% 70% 

Κεντρική Μακεδονία 60% 70% 

Δυτική Μακεδονία 50% 60% 

Ήπειρος  60% 70% 

Θεσσαλία 60% 70% 

Ιόνια Νησιά 50% 60% 

Δυτική Ελλάδα 60% 70% 

Στερεά Ελλάδα 50% 60% 

Πελοπόννησος( εκτός Δήμων παρακάτω ) 50% 60% 

Δήμοι Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας 60% 70% 

Νότιο Αιγαίο 50% 60% 

Ανατ. Αττική / Δυτ. Αττική / Πειραιάς και νήσοι 35% 45% 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 25% 35% 

 

 

Οι δαπάνες του άρθρου 18 και 31 του ΓΑΚ ανεξαρτήτως μεγέθους ενισχύονται με ποσοστό 50% 
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Κριτήρια αξιολόγησης  

 

➢ Για υφιστάμενες επιχειρήσεις 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 100%) 

Α.1 Μεταβολές στη διαφορά εκροών – εισροών (συντελεστής στάθμισης 30% ) 

▪ Αξιολογείται η μεταβολή της επιχείρησης στην ποσοστιαία διαφορά εκροών – εισροών. 
  

Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης (συντελεστής στάθμισης 30%) 

▪ Αξιολογείται το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 
 

Α.3 Μέσος ρυθμός μεταβολής Κύκλου εργασιών (ΡΜΚΕ) (συντελεστής στάθμισης 20%) 

▪ Αξιολογείται ο μέσος ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης. 

 
Α.4 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (συντελεστής στάθμισης 20 %)  

▪ Αξιολογείται ο μέσος ΚΠΤΦΑ (ή EBITDA) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης  
 

Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και ελάχιστη αποδεκτή 40 βαθμοί 
και προκύπτει ως εξής Σ = [(Α x 100%)] x 10 

 

➢ Για νέες επιχειρήσεις 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  (ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 100%) 

Α.1 Μεταβολές στη διαφορά εκροών – εισροών (συντελεστής στάθμισης 30% ) 

▪ Αξιολογείται η μεταβολή της επιχείρησης στην ποσοστιαία διαφορά εκροών – εισροών. 
  

Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης (συντελεστής στάθμισης 30%) 

▪ Αξιολογείται το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα 
με το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 
 

Α.3 Μέσος ρυθμός μεταβολής Κύκλου εργασιών (ΡΜΚΕ) (συντελεστής στάθμισης 20%) 

▪ Αξιολογείται ο μέσος ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών την τελευταία διετία πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης. 

 
Α.4 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (συντελεστής στάθμισης 20 %)  

▪ Αξιολογείται ο μέσος ΚΠΤΦΑ (ή EBITDA) την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης  
 

Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και ελάχιστη αποδεκτή 40 βαθμοί 
και προκύπτει ως εξής Σ = [(Α x 100%)] x 10 
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Αξιολόγηση αιτήσεων  

• για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καθώς και για τις μεσαίες επιχειρήσεις , συγκριτική μέθοδο 
βάσει βαθμολογικής κατάταξης.  

 

Προθεσμία και Διάρκεια Έργων 

✓ Υποβολή αιτήσεων : από 23/11/2022 έως 23 /01/2023. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (24) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. 

 

Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους 

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα 
απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση. 

 

Σημαντικές επισημάνσεις 

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού 
σχεδίου.  

• Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας 
δαπανών, δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που 
υποβληθούν τέτοιες δαπάνες προς πιστοποίηση τότε το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη 
επιλέξιμο. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ 

 
 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ- 
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ- 
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10.1    Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και
 παραγωγή προϊόντων κρέατος 

10.3    Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.4*    Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

10.5    Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

10.6    Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων και 
προϊόντων αμύλου 

10.7    Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

10.8    Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

10.9    Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

11    Ποτοποιία 

13**    Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14    Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15    Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 
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ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ- 
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ- 
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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

17    Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

18    Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20**    Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21    Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
 και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22    Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές 
ύλες 

23    Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24**    Παραγωγή βασικών μετάλλων 

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

26    Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων 

27    Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

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

29    Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

30**    Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31    Κατασκευή επίπλων 

32    Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

33    Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

  35.30.2  Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και 
νερού 

  38.11.1  Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων
 ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 

  38.11.4  Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών,
 για 
Αποσυναρμολόγηση 

  38.11.5  Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων 
απορριμμάτων 

  38.11.6  Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα 
Απόβλητα 

 38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.3    Ανάκτηση υλικών 

  52.10.1  Υπηρεσίες αποθήκευσης 

   52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της
 αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 

  58.11.1  Έκδοση έντυπων βιβλίων 

  58.11.2  Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 

  58.11.5  Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 

  58.13.1  Έκδοση έντυπων εφημερίδων 

  58.14.1  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

71.2    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

 82.92   Δραστηριότητες συσκευασίας 

 
*Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ: 
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1. 10.41.12 «Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών». 
2. 25.30.2 «Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους». 
 
** Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΓΑΚ 651/2014: 
1. 13.10.3 «Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση». 
2. 13.10.8 «Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες». 
3. 13.20.3 «Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς 
ίνες». 
4. 20.14.1 «Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους». 
5. 20.6 «Παραγωγή μη φυσικών ινών». 
6. 24.1 «Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων». 
7. 24.2 «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με  Καθορισμένη μορφή και συναφών 
εξαρτημάτων». 
8. 24.3 «Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα». 
9. 24.51 «Χύτευση σιδήρου»*** 
10. 24.52 «Χύτευση χάλυβα»*** 
11. 25.5 «Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση, 
κονιομεταλλουργία»*** 
12. 30.1 «Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών». 
 
*** δεν είναι επιλέξιμες οι προτάσεις που αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:  
 
«τομέας του χάλυβα»:  
α) χυτοσίδηρος και σιδηροκράματα: χυτοσίδηρος για την παραγωγή χάλυβα, για χυτήρια και άλλους ακατέργαστους 
χυτοσιδήρους, χυτοσίδηρος spiegel και ανθρακούχο σιδηρομαγγάνιο, μη συμπεριλαμβανομένων των άλλων 
σιδηροκραμάτων·  
β) ακατέργαστα και ημικατεργασμένα προϊόντα σιδήρου, συνήθους ή ειδικού χάλυβα: ρευστός χάλυβας χυτευμένος ή μη 
σε πλινθώματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλινθωμάτων που προορίζονται για σφυρηλάτηση ημικατεργασμένων 
προϊόντων: κορμοί, πρίσματα, πλατέα, πλατίνες· ρόλοι θερμής έλασης, με εξαίρεση την παραγωγή ρευστού χάλυβα για 
χύτευση από μικρά και μεσαίου μεγέθους χυτήρια·  
γ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν θερμώ από σίδηρο και από συνήθη ή ειδικό χάλυβα: σιδηροτροχιές, στρωτήρες, 
πλάκες έδρασης, αμφιδέτες, δοκοί, βαρείς μορφοσίδηροι και ράβδοι 80 mm και άνω, πάσσαλοι πεπλατυσμένοι, ράβδοι 
και μορφοσίδηροι κάτω των 80 mm και πλατέα κάτω των 150 mm, χονδρόσυρμα, προϊόντα στρογγυλής ή τετραγώνου 
τομής για σωλήνες, φύλλα και ταινίες ελασματοποιηθέντα εν θερμώ (συμπεριλαμβανομένων και των ταινιών για 
σωλήνες και των ρολών που θεωρούνται ως τελικά προϊόντα), λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν θερμώ (με ή χωρίς 
επένδυση), πλάκες και λαμαρίνες πάχους 3 mm και άνω, μεγάλα πλατέα 150 mm και άνω, με εξαίρεση τα προϊόντα 
συρματοποίησης, οι ολκομετρημένες ράβδοι και τα χυτεύματα σιδήρου·  
δ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν ψυχρώ: λευκοσίδηρος, λαμαρίνες επιμολυβδωμένες, λαμαρίνες για επίστρωση, 
επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες, άλλες επιστρωμένες λαμαρίνες, λαμαρίνες ψυχρής έλασης, λαμαρίνες μαγνητικές, 
ταινίες προοριζόμενες για την παραγωγή λευκοσιδήρου, λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν ψυχρώ, σε ρόλους και φύλλα·  
ε) σωλήνες: όλοι οι άνευ ραφής χαλύβδινοι σωλήνες, συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες με διάμετρο πάνω από 406,4 
χιλιοστά  
 
«τομέας των συνθετικών ινών»:  
α) η εξέλαση/ελαστικοποίηση όλων των γενικών κατηγοριών ινών και νημάτων από πολυεστέρα, πολυαμίδιο, ακρυλικό ή 
πολυπροπυλένιο, ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης τους· ή  
β) ο πολυμερισμός (συμπεριλαμβανομένης της πολυσυμπύκνωσης), εφόσον συνδυάζεται με εξέλαση από την άποψη των 
χρησιμοποιούμενων μηχανών· ή  
γ) οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία συνδέεται με την ταυτόχρονη εγκατάσταση δυναμικού εξέλασης/ελαστικοποίησης 
από τον μελλοντικό αποδέκτη της ενίσχυσης ή από άλλη επιχείρηση του ομίλου στον οποίο ανήκει, και η οποία, στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντάσσεται κατά κανόνα στο σχετικό παραγωγικό δυναμικό, 
από την άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών·  
 
 

Ό,τι δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο πρόγραμμα. 

 

 

  


