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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 1.δε.1 
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της 

ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Η δράση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασική 
επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και 
τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι 
επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα έχουν επιδίωξη την αύξηση της παραγωγικότητας 
και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους 
αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική 
αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης 
προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές - στόχους :

1. Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. 
Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των 
προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό 
χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

2. Ψηφιοποιημένη Βιομηχανία. 
Συμβαδίζει με ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη 
ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων 
και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία 
των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

3. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα. 
Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή 
τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών 
κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά 
και των προϊόντων τους.

mailto:amamasioulas@mou.gr


2

Δικαιούχοι της Δράσης 
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές:
- Ανώνυμη Εταιρεία
- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
- Ομόρρυθμη Εταιρεία
- Ετερόρρυθμη Εταιρεία
- Συνεταιρισμός
- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
- Ατομική Επιχείρηση

Οικονομική Δραστηριότητα 
Κυρίως Μεταποιητικές καθώς και λοιπές δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν ή υποστηρίζουν 

δραστηριότητες που εντάσσονται στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι 

ακόλουθες: 
 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα, 
 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες 

δαπάνες  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 Οι Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 

υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 Οι Υπό Σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη 

εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής.
 να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν 

προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν 
προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,

 Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για 
περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής 
τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας 
εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης 
για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή 

 Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν 
έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι 

οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 10.000.000,00€
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται  
(επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000,00 έως 1.000.000,00 €.
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Ένταση της ενίσχυσης και διάρθρωση προϋπολογισμού
Κωδ. 
ΠΣΚΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(ΓΑΚ)

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(ΓΑΚ)

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(de Minimis)

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(de Minimis)

ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
Π/Υ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
1.1 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις 45% 55% 55% 65%  
1.2 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 45% 55% 55% 65%  
1.3 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων 45% 55% 55% 65%

40%
 

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού (ερευνητικός, εργαστηριακός, 
ποιοτικού ελέγχου κλπ)

45% 55% 55% 65%
 

2.2 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα 
πληροφορικής 45% 55% 55% 65%  

2.3 Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης 45% 55% 55% 65% 20% 
2.4 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα 

πυρόσβεσης 45% 55% 55% 65%  

2.5 Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, ύδατος και προστασίας περιβάλλοντος 45% 55% 55% 65%

100%

50% 

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3.1

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος 
Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 45% 50% 55% 65% 30%

120 
ανθρωπομήνες, 
ελάχιστο νόμιμο 

πλήρες 
μισθολογικό 

κόστος
3.2 Εκπαίδευση Προσωπικού 45% 55% 55% 65% 10% 30.000,00 €
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Κωδ. 
ΠΣΚΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΓΑΚ)

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(ΓΑΚ)

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(de Minimis)

ΕΝΤΑΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(de Minimis)

ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΟΡΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
Π/Υ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
 

4.1

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) 
προγραμμάτων λογισμικού/Υπηρεσίες 
προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς 
«Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο 
παρεμφερές αυτού/

45% 55% 55% 65% 70%  

5 ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.1 Δαπάνες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας και 
εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης 50% 50% 55% 65%

5.2 Δαπάνες προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων 
σε αγορές στόχους 50% 50% 55% 65%

5.3 Δαπάνες ψηφιακής προβολής της επιχείρησης 50% 50% 55% 65%

10% 30.000,00 €

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

6.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και 
διαχείρισης επενδύσεων 50% 50% 55% 65% 3% 4.000,00 €

6.2 Δαπάνες μελέτης, εφαρμογής & Πιστοποίησης 
Προϊόντων – Υπηρεσιών - Διαδικασιών 50% 50% 55% 65% 30% 30.000€
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Διάρκεια έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Ημερομηνίες Υποβολής
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: 
«ΠΕΠ ΔΕ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της 
ανταγωνιστικότητας των Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Έναρξη υποβολής προτάσεων :    Μάρτιος 2020
Λήξη υποβολής προτάσεων :     Ιούνιος 2020

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  
παρακολούθηση  και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

Μορφή ενίσχυσης 
Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε :

- 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
- 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
- 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις  (de Minimis)
- 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Καταβολές ενίσχυσης
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 
στην Ελλάδα.

Πέραν της προκαταβολής ο δικαιούχος δύναται να λάβει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε δύο (2) 
δόσεις:
Α. Με την υλοποίηση ποσοστού τουλάχιστον 30% και μέχρι 70% επί του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου (ενδιάμεση καταβολή)
Β. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελική καταβολή)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής 
στην παρούσα δράση. 
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Πληροφορίες-δημοσιότητα
Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική 

Πρόσκληση του Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί 
αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την 
συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr, της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr/ependyseis/manufacturing, της Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων 
www.diaxeiristiki.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. 

Είναι δυνατή η ηλεκτρονική συμμετοχή στη φάση της διαβούλευσης μέσα από την ιστοσελίδα: 
www.pde.gov.gr/ependyseis/manufacturing/consultation.html
Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - 
Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Μαιζώνος 122 & Γούναρη 26222 Πάτρα,  Τηλέφωνο: 
2610622711), E-mail επικοινωνίας: efd@diaxeiristiki.gr

Ο Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης
 

Συνημμένα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

http://www.dytikiellada.gr/
http://www.pde.gov.gr/ependyseis
http://www.diaxeiristiki.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.pde.gov.gr/ependyseis
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 
ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.1     Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος

10.3     Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4*     Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
10.5     Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.6     Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων και 

προϊόντων αμύλου
10.7     Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

10.8     Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
10.9     Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
11     Ποτοποιία
13     Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14     Κατασκευή ειδών ένδυσης
15     Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16     Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής

17     Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18     Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20     Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21     Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών σκευασμάτων

22     Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες

23     Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24     Παραγωγή βασικών μετάλλων
25     Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26     Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων

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

29     Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30     Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31     Κατασκευή επίπλων
32     Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33     Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

38.11.1 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

38.11.4 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για 
αποσυναρμολόγηση



8

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

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
58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων
58.11.2 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
58.11.5 Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 

γούνινων προϊόντων
*Δεν είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ 10.41.12 «Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 
ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών»

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