
 

 

 

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 

ΚΑΔ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ RIS3 

  

Στους ΚΑΔ του Προγράμματος που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας 

των επιλέξιμων επιχειρήσεων, εντάσσονται και όλες οι υποδιαιρέσεις των ΚΑΔ που 

αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 
NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
CPA 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
CPA 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γ    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

10    Βιομηχανία τροφίμων 

11    Ποτοποιία 

12    Παραγωγή προϊόντων καπνού 

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 

 20.11   Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

 20.12   Παραγωγή χρωστικών υλών 

  20.13.2  Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων και 
ενώσεων 

  20.13.3  Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών, 
χλωρικών και υπερχλωρικών 

  20.13.4  Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών, φωσφορικών 
και ανθρακικών αλάτων 

  20.13.5  Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων 

  20.13.6  Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών 

  20.13.9  Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής 
άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών 

 20.15   Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

 20.20   Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

 20.30   Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, 
μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 

 20.41   Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισμού και στίλβωσης 



 20.42   Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

 20.51   Παραγωγή εκρηκτικών 

 20.52   Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

 20.53   Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

 20.59   Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

 20.60   Παραγωγή μη φυσικών ινών 

21 
   Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22.1    Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

23    Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

 24.10   Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

   24.20.13 Κατασκευή άλλων σωλήνων κυκλικής διατομής, από χάλυβα 

   24.20.14 Κατασκευή σωλήνων μη κυκλικής διατομής και κοίλων ειδών με 
καθορισμένη μορφή, από χάλυβα 

   24.20.23 Κατασκευή σωλήνων κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με 
εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα 

 
   24.20.24 Κατασκευή άλλων σωλήνων, κυκλικής διατομής, όπως 

συνενωμένων σωλήνων, συνδεδεμένων με ήλους ή με παρόμοιο 

κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα 

   24.20.33 Κατασκευή σωλήνων κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με 
εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα 

   24.20.34 Κατασκευή σωλήνων μη κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με 
εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα 

   24.20.35 Κατασκευή άλλων σωλήνων, όπως συνενωμένων σωλήνων, 
συνδεδεμένων με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική 
διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα 

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 

35 
   Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού 

 38.11   Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

 38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

 38.31   Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

 38.32   Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

39 
   Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη 

διαχείριση αποβλήτων 

41    Κατασκευές κτιρίων 

42    Έργα πολιτικού μηχανικού 



43    Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

49    Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

50    Πλωτές μεταφορές 

51    Αεροπορικές μεταφορές 

 

52 
   Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 

δραστηριότητες 

53    Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

55    Καταλύματα 

56    Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

58    Εκδοτικές δραστηριότητες 

59 
   Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60 
   Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών 

εκπομπών 

61    Τηλεπικοινωνίες 

62 
   Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

63    Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

71 
   Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· 

τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72    Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

74.1    Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.2    Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.3    Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

75    Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

86    Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

90    Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

91 
   Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και 

λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 

95.1 
   Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού 

επικοινωνίας 

 

 

  Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την 

υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας,  

τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr 

 


