
 Πρόγραμμα «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ»

56

11Παράρτημα Ι: Επιλέξιμοι ΚΑΔ επένδυσης
Ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του Προγράμματος νοούνται αποκλειστικά οι 
δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών, όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί 
(επιλέξιμοι ΚΑΔ επένδυσης). Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι πριν την έναρξη υλοποίησης 
του επενδυτικού σχεδίου. 

Δαπάνες που θα πραγματοποιούνται πριν την απόκτηση του συγκεκριμένου ΚΑΔ ή διαπιστώνεται ότι αφορούν 
σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού των Δικαιούχων, στον 
Πίνακα 2 αποτυπώνονται οι συμπληρωματικοί ΚΑΔ Επένδυσης, οι οποίοι μπορούν να επιλεγούν μόνο σε 
συνδυασμό με τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ του Πίνακα 1.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν ενισχύονται δραστηριότητες που συνδέονται με την 
εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα:

i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης 
χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση 
φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής 
καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 
(2021/C58/01).
ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για 
την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από 
τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες 
αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες 
αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής·
iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και 
μονάδες βιολογικής επεξεργασίας·

- Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου 
σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων 
αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου 
αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για 
αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση 
της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των 
μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

- Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του 
εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για 
εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και 
αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο 
πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των 
μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται 
αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το 
περιβάλλον.

A A: 8 469 4 -



 Πρόγραμμα «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ»

57

Πίνακας 1: Επιλέξιμοι ΚΑΔ Επένδυσης
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Ι     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
58     Εκδοτικές δραστηριότητες
58.2     Έκδοση λογισμικού
 58.21    Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

  58.21.1   
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται 
συσκευασμένα

   58.21.10  
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται 
συσκευασμένα

  58.21.2   
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται 
(download) από το Internet

   58.21.20  
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται 
(download) από το Internet

  58.21.3   Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση
   58.21.30  Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση
 58.29    Έκδοση άλλου λογισμικού

  58.29.1   
Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που διατίθεται σε 
συσκευασία

   58.29.11  
Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διατίθενται 
σε συσκευασία

   58.29.12  
Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διατίθεται σε 
συσκευασία

   58.29.13  
Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 
που διατίθεται σε συσκευασία

   58.29.14  

Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και 
γλωσσών προγραμματισμού, που διατίθεται σε 
συσκευασία

  58.29.2   
Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που διατίθεται σε 
συσκευασία

   58.29.21  

Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού 
επιχειρηματικής παραγωγικότητας και οικιακής 
χρήσης, που διατίθεται σε συσκευασία

   58.29.29  
Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που 
διατίθενται σε συσκευασία

  58.29.3   
Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από 
το Internet

   58.29.31  
Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται 
(download) από το Internet

   58.29.32  
Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται 
(download) από το Internet

  58.29.4   Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού
   58.29.40  Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού

62     

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες
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62.0     

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες

 62.01    
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
συστημάτων

  62.01.1   
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών 
της πληροφορίας

   62.01.11  
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών 
της πληροφορίας για εφαρμογές

    62.01.11.01

Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται 
κατόπιν παραγγελίας

    62.01.11.02
Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού 
εφαρμογών τηλεματικής

    62.01.11.03
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων 
(multimedia)

    62.01.11.04 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
    62.01.11.05 Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού
    62.01.11.06 Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού

    62.01.11.07
Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και 
ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

   62.01.12  
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών 
της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα

  62.01.2   Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού

   62.01.21  
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών 
υπολογιστή

   62.01.29  Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού

    72.19.29.01
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 
διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)

    72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
    72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
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Πίνακας 2: Συμπληρωματικοί ΚΑΔ Επένδυσης
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  58.21.4   
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή

   58.21.40  
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών 
υπολογιστή

  58.29.5   
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα 
χρήσης λογισμικού υπολογιστή

   58.29.50  
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα 
χρήσης λογισμικού υπολογιστή

61     Τηλεπικοινωνίες
61.1     Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 61.10    Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  61.10.1   Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων

   61.10.11  
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και 
χρήση

    61.10.11.01 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού
   61.10.12  Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων

   61.10.13  
Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα 
(καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών

  61.10.2   
Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) 
τηλεπικοινωνίες

   61.10.20  
Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές) 
τηλεπικοινωνίες

  61.10.3   
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων 
(καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων

   61.10.30  
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων 
(καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων

  61.10.4   
Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

   61.10.42  
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω καλωδιακών δικτύων

   61.10.43  
Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω καλωδιακών δικτύων

   61.10.49  
Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

    61.10.49.01
Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού 
διαδίκτυου

  61.10.5   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω 
καλωδιακής υποδομής

   61.10.51  

Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω 
καλωδιακής υποδομής – με παροχή βασικού πακέτου 
προγράμματος

   61.10.52  

Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω 
καλωδιακής υποδομής – με παροχή διακριτού 
πακέτου προγράμματος

   61.10.53  
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω 
καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά θέαση
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61.2     Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 61.20    Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

  61.20.1   

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές 
υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα 
τηλεπικοινωνιών

   61.20.11  
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και 
χρήση

    61.20.11.01

Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που 
αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των 
συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, 
εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης 
στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της 
συσκευής

   61.20.12  Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης

   61.20.13  
Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα 
συστήματα τηλεπικοινωνιών

  61.20.2   Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες
   61.20.20  Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες

  61.20.3   
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων

   61.20.30  
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων

  61.20.4   Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών

   61.20.41  
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων

   61.20.42  
Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω ασύρματων δικτύων

   61.20.49  
Άλλες ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών

    61.20.49.01
Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου 
διαδίκτυου

  61.20.5   
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω 
ασύρματης υποδομής

   61.20.50  
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω 
ασύρματης υποδομής

61.3     Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 61.30    Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

  61.30.1   

Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των 
υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω 
δορυφόρου

   61.30.10  

Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των 
υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω 
δορυφόρου

    61.30.10.01
Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων 
ραδιοτηλεφωνίας

  61.30.2   
Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω 
δορυφόρου

   61.30.20  
Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω 
δορυφόρου
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61.9     Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 61.90    Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
  61.90.1   Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
   61.90.10  Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
    61.90.10.01 Υπηρεσίες θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας
    61.90.10.02 Υπηρεσίες ραδιοταξί
    61.90.10.03 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας αέρα - εδάφους

    61.90.10.04
Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού 
πρωτοκόλλου (VoIP)

    61.90.10.05 Υπηρεσίες τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων

 62.02    
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές

  62.02.1   
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού 
(Hardware) υπολογιστών

   62.02.10  
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού 
(Hardware) υπολογιστών

  62.02.2   
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 
συστημάτων και λογισμικού

   62.02.20  
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 
συστημάτων και λογισμικού

  62.02.3   
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της 
πληροφορίας

   62.02.30  
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της 
πληροφορίας

    62.02.30.01 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων

    62.02.30.02
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου 
λογισμικού εφαρμογών

    62.02.30.03
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων 
υπολογιστών

    62.02.30.04 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
 62.03    Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
  62.03.1   Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
   62.03.11  Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου

   62.03.12  
Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού 
υπολογιστή

 62.09    

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

  62.09.1   
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού εξοπλισμού

   62.09.10  
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακού εξοπλισμού

  62.09.2   
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.

   62.09.20  
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.

    62.09.20.01
Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών 
υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)
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63     Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1     
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς 
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες

 63.11    
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς 
δραστηριότητες

  63.11.1   

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής 
κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και 
παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της 
πληροφορίας

   63.11.11  Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
    63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
    63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων

    63.11.11.03
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας 
δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)

    63.11.11.04 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων

    63.11.11.05

Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης 
χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία 
δεδομένων

   63.11.12  Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
   63.11.13  Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

   63.11.19  
Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) 
και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)
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