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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
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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.




