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Επιλέξιμοι Τομείς και Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας 
 

ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

01 
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση 
που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα) 

03 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των 
επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα) 

10 έως 33 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Στον 
τομέα της ναυπηγίας, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια, με κοινή υπουργική απόφαση 
των συναρμόδιων υπουργών) 

36 
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ. Μόνο επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: υπηρεσίες 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ 

37 έως 39 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

52 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Μόνο επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν σε: 
-Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών 
-Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων 
-Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics) 
-Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης. Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση 
δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας 
τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων 
-Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων, για επενδυτικά Σχέδια που υλοποιούνται 
σε νησιωτικές περιοχές 

55* Καταλύματα 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 

59 
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές 
εκδόσεις 

61 Τηλεπικοινωνίες 

62 
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες 

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

86-87 

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος. Εντάσσονται 
μόνο τα επενδυτικά σχέδια τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού. 
Επιπλέον στον τομέα της υγείας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά Σχέδια για τη δημιουργία κέντρων 
αποθεραπείας και αποκατάστασης. 
 Με ΚΥΑ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων. 

91 

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Εντάσσονται μόνο τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: 
-Υπηρεσίες βιβλιοθηκών 
-Δραστηριότητες μουσείων 

93 

Στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση 
ενισχύονται οι κλάδοι: 

- Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λ.π 

- Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) 

* Στον τομέα του τουρισμού, υπάγονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: 

• Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων 

• Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 
κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας 
ή την ολοκλήρωση προηγούμενης επένδυσης 

• Εκσυγχρονισμός και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, εφόσον 
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων αφού έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη 
λειτουργίας της ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού. 

• επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη 
λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και 
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ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία 
τουλάχιστον τριών (3) αστέρων 

• Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία 
ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον  3 αστέρων 

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων 

• Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής: συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, 
χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού, κέντρα 
θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά 
καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια 

• Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, ή γεωτουρισμού 

• ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η 
μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της 
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων Τουριστικών Καταλυμάτων εφόσον α) φέρουν διακριτικό τίτλο 
“ξενώνας φιλοξενίας”, β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) 
ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που 
συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 
τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) 
κατοίκων, γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) 
ενοικιαζόμενων δωματίων 

 
Σε ότι αφορά τα Επενδυτικά Έργα ΑΠΕ, ενισχύονται κατ’ εξαίρεση μόνο οι κάτωθι περιπτώσεις: 

• Μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW 

• Μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης  από Α.Π.Ε., 

• Υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική 
λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, 
καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.  
651/2014, 

• παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, 

• ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και 
το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, 

• παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, καθώς και 
μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες 
παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε 
υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014. 

 
 
 
Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις και ως προς την επιλεξιμότητα τους αναμένεται η δημοσίευση Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων για την περεταίρω ανάλυση τους.   
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