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Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι
δραστηριότητες του πίνακα που ακολουθεί *.
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
Κατασκευή ειδών ένδυσης.
Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή
ειδών ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών
σελοποιίας,
ειδών
σαγµατοποιίας
και
υποδηµάτων και υποδηµάτων.
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.
Παραγωγή βασικών µετάλλων.
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
Κατασκευή επίπλων
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων
εξοπλισµού.
Κατασκευές Κτιρίων
Έργα Πολιτικού µηχανικού
Εξειδικευµένες Κατασκευαστικές
∆ραστηριότητες
Χονδρικό Εµπόριο (πλην εµπόριο
µηχανοκινήτων οχηµάτων / µοτοσικλετών)
Εκδοτικές ∆ραστηριότητες
∆ραστηριότητες Προγραµµατισµού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συµβουλων και συναφείς δραστηριότητες
∆ραστηριότητες Προγραµµατισµού
ηλεκτρονικών συστηµάτων.
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα
συστηµάτων και λογισµικού
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
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.
∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και
συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
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
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63.11.11.03
63.11.11.04
63.11.13

63.12
63.12.1
63.12.10

70.22
70.22.1
70.22.12.10
70.22.11
70.22.12.02
70.22.13
70.22.15
70.22.16
70.22.16.01
70.22.17

70.22.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισµού επεξεργασίας
δεδοµένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)
Υπηρεσίες προετοιµασίας εισαγωγής δεδοµένων
Παροχή υπηρεσιών εφαρµογών
πληροφορικής
∆ικτυακές πύλες (web portals)
Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών
(web portals)
Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών
(web portals)
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών
συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών
συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών στρατηγικής
διαχείρισης
Υπηρεσίες αποτίµησης επιχειρήσεων πριν από
συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα
µάρκετινγκ
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα
οργάνωσης παραγωγής
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα
εφοδιασµού και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες συµβουλών σε θέµατα επιµελητείας
(logistic)
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηµατικών
διαδικασιών
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των
κατασκευαστικών
Τεχνικές ∆οκιµές και Αναλύσεις

71.20

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

74.10.1
74.10.11
74.10.12

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
Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων,
βιοµηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες
εξειδικευµένου σχεδιασµού
Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων
Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού
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74.10.19

74.10.2
74.10.20

82.92
86.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου σχεδιασµού
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
∆ραστηριότητες
συσκευασίας
(µόνο
προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιµες δρασ.).
Νοσοκοµειακές ∆ραστηριότητες
Πλύσιµο
και
στεγνό
κλωστοϋφαντουργικών
και
προϊόντων.

96.01

καθάρισµα
γούνινων
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** εκ των οποίων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Βιοµηχανία τροφίµων
10.52
10.71
10.72
10.73
10.82
10.83
10.83.12

10.83.13

10.83.14
10.83.15
10.84
10.85
10.86

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
Επεξεργασία αφεψηµάτων βοτάνων
Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών
Παραγωγή
οµογενοποιηµένων
παρασκευασµάτων διατροφής

10.89.11
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή
σουπών
και
παρασκευασµάτων τους

ζωµών

και

Ποτοποιία
11.05
11.07

Ζυθοποιία
Παραγωγή
αναψυκτικών·
µεταλλικού νερού και
άλλων εµφιαλωµένων νερών

παραγωγή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επισηµαίνεται ότι από τις παραπάνω µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν
δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της
επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης µεταποίησης των προϊόντων του
τοµέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην παράρτηµα ΙΙ του άρθρου
32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει καθώς
και τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β). Ο πίνακας των
δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων
όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισµού της ΕΕ 1998/2006 De Minimis. Ο
παρόν κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε
όλους τους τοµείς εκτός:
α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000
του Συµβουλίου (1)·
β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης·
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) 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·
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή
εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή
προς κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες
τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των
εισαγόµενων·
στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
άνθρακα κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002·
ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι
οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές για λογαριασµό τρίτων·

82

