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Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Βιομηχανία τροφίμων.
Παραγωγή παγωτών
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και
παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ·
εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων
του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού
και φλοιού καφέ
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
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων,
συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή
μάτε
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10.83.14

10.83.1
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Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή σουπών και ζωμών και
παρασκευασμάτων τους
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10.89.11
10.89.13.01
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
Βιομηχανία Ποτών
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού
νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
Κατασκευή ειδών ένδυσης.
Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών
ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών
σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
και υποδημάτων.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων
από χαρτί.
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και
εικόνας ή μέσων πληροφορικής.
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
και πλαστικές ύλες.
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά
ορυκτά.
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

16
17

18
19
20
21
22
23
25
26
27
28

29
30
31
32
41
42
43
58
61
61.1
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62.02.30
62.02.30.02
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Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Κατασκευές Κτιρίων
Έργα Πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
Εκδοτικές Δραστηριότητες
Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών
συστημάτων.
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες
της πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες
της πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου
λογισμικού εφαρμογών
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

2

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ
CPA

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.

62.03.12

62.09
62.09.2
62.09.20
63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και
συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
63.11

63.11.1
63.11.11
63.11.11.01
63.11.11.02
63.11.11.03
63.11.11.04
63.11.13
63.12
63.12.1
63.12.10
71

Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις

71.20

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

72

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

73.11.11
73.11.11.01
73.11.11.02
73.11.11.03
73.11.11.04
73.11.11.05
74

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και
συναφείς δραστηριότητες
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής
κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και
παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της
πληροφορίας
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας
δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)
Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων
Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Δικτυακές πύλες (web portals)
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web
portals)
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web
portals)
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων
γενικά (πανό) και επιγραφών
Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων
σε εφημερίδες και περιοδικά
Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής)
διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών
Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
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74.10.1
74.10.11
74.10.12
74.10.19
74.10.2
74.10.20
82.92
82.92.10.05

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων,
βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες
εξειδικευμένου σχεδιασμού
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που
ανήκουν σε επιλέξιμες δράσεις).
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας
εμπορευμάτων

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