: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ 2008
01
02
03
06 ΕΩΣ 09
10 ΕΩΣ 33

35

37 ΕΩΣ 39
49
52.22.11.05
52.22.11.06
52.21.24.00
52.29.19.03
55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική υπουργική
απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
Δασοκομία και υλοτομία (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των
επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη
των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της
ναυπηγίας. Επίσης για την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της
υπ’αριθμ. 31054/12-7-2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης)
Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με εγκατεστημένη ισχύ συστήματος.
αποθήκευσης μέχρι 5MW.
Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον
Ν.4342/2015 (Α’143).
Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν
υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
Μετατροπή 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.
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
Καταλύματα
Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον (3) αστέρων
Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από
την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας
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 κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού
ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων
Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον
τριών (3) αστέρων.
Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155), 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 των διατάξεων του άρθρου 21.
Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ,
τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού
τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού,
κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού
τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια), όπως αυτές ορίζονται στο
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Ν.4276/2014 (Α’155).

55
58
59
61
62
63
74

Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας, νέων εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

86
87

Επενδυτικά σχέδια υπηρεσιών αποκατάστασης
Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων βοήθειας με παροχή καταλύματος τουρισμού υγείας και
ιατρικού τουρισμού (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης)
91.01.11
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
91.02
Δραστηριότητες Μουσείων
93.11.10.01
Υπηρεσίες γηπέδων (4χ4,5χ5,κλπ),ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κλπ
93.11.10.03
Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Παΐσιου Μαρία, 2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr
Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr
Λέγγος Γεράσιμος, 2310531000, εσωτ. 155, email: lengos@atlantisresearch.gr
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