
 

 

 

1 η Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ  

στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» 

(πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα)  

του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-

2020  

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 

(ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Π.Α.Α. 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020» 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 6/19-12-2018  . Απόφαση της ΕΔΠ της Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, περί ««Έγκρισης 
σχεδίου 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος (Τ.Π.) CLLD/LEADER 2014-2020» 

2. Το υπ. αρ. 234/04-12-2019 έγγραφο της ΟΤΔ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης προς την ΕΥΚΕ περί 1ης 
τροποποίησης της Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ και το 
απαντητικό μ’ αριθ. 127229/ΕΥΚΕ2325/09-12-2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

την 1η  τροποποίηση της υπ’ αριθ. 225/09-10-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (πράξεων 
ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία αφορά τα κάτωθι: 

- Τροποποίηση στο αρχείο ΙΙ_9 ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ του Παραρτήματος ΙΙ της 1ης Πρόσκλησης 
για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Η τροποποίηση αφορά: 

 
1. Προστίθεται η υποδράση 19.2.2.6 στους κάτωθι ΚΑΔ 

10.32       Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 19.2.3.1 19.2.2.6 
  10.32.1     Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.11   Παραγωγή χυμού ντομάτας 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.12   Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.13   Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.14   Παραγωγή χυμού ανανά 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.15   Παραγωγή χυμού σταφυλιών 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.16   Παραγωγή χυμού μήλων 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.17   Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών 19.2.3.1 19.2.2.6 
    10.32.19   Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων 19.2.3.1 19.2.2.6 

      10.89.19   
Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής 
π.δ.κ.α. 19.2.2.2 19.2.3.1 19.2.2.6 

    20.41.3     
Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και 
καθαρισμού 19.2.2.4 19.2.2.6 

        20.41.31.01 Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας 19.2.2.4 19.2.2.6 
 
 
2. Προστίθεται η υποδράση 19.2.2.4 ή γίνετε αντικατάσταση μεταξύ επιλέξιμων υποδράσεων 

19.2.2.2 και 19.2.2.4 (αλλαγές σκιαγραφημένες με κίτρινο). 
 

        10.51.56.01 Παραγωγή ρυζόγαλου 19.2.2.4 
19.2.2.6 

  10.52       Παραγωγή παγωτών 19.2.2.4 
    10.52.1     Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 19.2.2.4 
      10.52.10   Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 19.2.2.4 

        10.61.24.01 Παραγωγή ζύμης σφολιάτας 19.2.2.4 

10.7         
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων 19.2.2.4 

  10.71       
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής 19.2.2.4 

    10.71.1     
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 19.2.2.4 



      10.71.11   Παραγωγή φρέσκου ψωμιού 19.2.2.4 

        10.71.11.01 
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων 
ειδών 19.2.2.4 

        10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο 19.2.2.4 
        10.71.11.03 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα 19.2.2.4 

      10.71.12   
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και 
γλυκισμάτων 19.2.2.4 

    10.71.9     

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής νωπού ή 
κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής 
και γλυκισμάτων 19.2.2.4 

      10.71.99   

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής νωπού ή 
κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής 
και γλυκισμάτων 19.2.2.4 

  10.72       

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· 
παραγωγή διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής 19.2.2.4 

    10.72.1     

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· 
παραγωγή διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής 19.2.2.4 

      10.72.11   

Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, 
φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων 
φρυγανισμένων προϊόντων 19.2.2.4 

      10.72.12   

Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· 
γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και 
γκοφρετών 19.2.2.4 

        10.72.12.01 Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών 19.2.2.4 
        10.72.12.02 Παραγωγή μπισκότων 19.2.2.4 

      10.72.19   
Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων 
ειδών αρτοποιίας 19.2.2.4 

        10.72.19.01 Παραγωγή κουλουριών και πιτών 19.2.2.4 
        10.72.19.02 Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 19.2.2.4 

  10.73       
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς 
και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 19.2.2.4 19.2.2.6 

    10.73.1     

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων 
(noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων 19.2.2.4 

19.2.2.6 

      10.73.11   

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων 
(noodles) και παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων 19.2.2.4 

19.2.2.6 

      10.73.12   Παραγωγή κουσκούς 19.2.2.4 19.2.2.6 

    10.82.1     

Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), 
αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και 
λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη 19.2.2.4 

      10.82.11   Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη 19.2.2.4 
      10.82.12   Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου 19.2.2.4 

      10.82.13   
Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει 
πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης 19.2.2.4 

      10.82.14   
Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα 
ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης 19.2.2.4 



    10.82.2     
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής 19.2.2.4 

      10.82.21   

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων 
διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από 
ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην 19.2.2.4 

      10.82.22   

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων 
διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από 
ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός 
χύδην 19.2.2.4 

      10.82.23   
Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα 
οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) 19.2.2.4 

        10.82.23.01 Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων 19.2.2.4 
        10.82.23.02 Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών 19.2.2.4 

      10.84.12   

Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και 
μειγμάτων καρυκευμάτων, αλευριού και 
χονδράλευρου από σινάπι και μουστάρδα 
παρασκευασμένη 19.2.2.4 

19.2.2.6 

        10.84.12.01 
Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων 
ειδών 19.2.2.4 19.2.2.6 

  10.85       Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 19.2.2.4 

    10.85.1     Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 19.2.2.4 

      10.85.11   
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το 
κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα 19.2.2.4 

      10.85.12   
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το 
ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια   

      10.85.13   
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα 
λαχανικά 19.2.2.4 

      10.85.14   
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα 
ζυμαρικά 19.2.2.4 

      10.85.19   
Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών 
(περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα) 19.2.2.4 

    10.89.1     

Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων 
διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και 
υδρόβιων ασπόνδυλων 19.2.2.4 

      10.89.11   Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους 19.2.2.4 

      10.89.13   

Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων 
μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή 
παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών 19.2.2.4 

        10.89.13.01 Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών 19.2.2.4 

  11.01       
Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη 
αλκοολούχων ποτών 19.2.2.2 19.2.2.4 

    11.01.1     Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 19.2.2.2 19.2.2.4 
      11.01.10   Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 19.2.2.2 19.2.2.4 



  11.07       
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και 
άλλων εμφιαλωμένων νερών 19.2.2.2 19.2.2.4 

      11.07.19   Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών 19.2.2.2 19.2.2.4 
        11.07.19.01 Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών 19.2.2.2 19.2.2.4 
13.2         Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 19.2.2.4 
  13.20       Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 19.2.2.4 

    13.20.1     
Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), 
από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού 19.2.2.4 

      13.20.11   
Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα 
μεταξιού 19.2.2.4 

      13.20.13   Ύφανση υφασμάτων από λινάρι 19.2.2.4 

    13.20.2     Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων 19.2.2.4 

      13.20.20   Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων 19.2.2.4 

      13.20.42   

Ύφανση θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) 
και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων (εκτός από τα 
είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι 19.2.2.4 

 
 
3. Αντικατάσταση της υποδράσης 19.2.3.5 που αφορά τον 651/2014 με την υποδράση 19.2.3.3.  

77         
Δραστηριότητες ενοικίασης και 
εκμίσθωσης 19.2.3.5 

77.1         
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων 19.2.3.5 

  77.11       

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων 
και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

19.2.3.5 

    77.11.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

19.2.3.5 

      77.11.10   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

19.2.3.5 

        77.11.10.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών 
αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 19.2.3.5 

  77.12       Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 19.2.3.5 

    77.12.1     
Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 19.2.3.5 

      77.12.11   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων 
μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς 
οδηγό 

19.2.3.5 

      77.12.19   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου 
χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, 
χωρίς οδηγό 

19.2.3.5 



77.2         
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης 19.2.3.5 

  77.21       
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
αναψυχής και αθλητικών ειδών 19.2.3.5 

    77.21.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών 
αναψυχής και αθλητισμού 

19.2.3.5 

      77.21.10   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών 
αναψυχής και αθλητισμού 

19.2.3.5 

        77.21.10.01 

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, 
ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και 
πηδαλιούχων αερόπλοιων 

19.2.3.5 

        77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας 19.2.3.5 

        77.21.10.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών 
κατασκήνωσης 19.2.3.5 

        77.21.10.04 

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 
θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, 
λέμβων) 

19.2.3.5 

        77.21.10.05 

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 
χιονοδρομικών αθλημάτων 
(παγοπέδιλων, μποτών κλπ) 

19.2.3.5 

        77.21.10.06 Υπηρεσίες ενοικίασης μπιλιάρδων 19.2.3.5 

        77.21.10.07 

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων 
ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, 
βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα 

19.2.3.5 

        77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων 19.2.3.5 

        77.21.10.09 

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού 
εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, 
ρακετών κλπ) 

19.2.3.5 

  77.22       Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 19.2.3.5 

    77.22.1     
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών 
και δίσκων 19.2.3.5 

      77.22.10   
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών 
και δίσκων 19.2.3.5 

        77.22.10.01 

Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και 
οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays 
κλπ) 

19.2.3.5 

        77.22.10.02 
Υπηρεσίες ενοικίασης μουσικών κασετών, 
δίσκων γραμόφωνου ή βινύλιου 19.2.3.5 

  77.29       
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης 19.2.3.5 

    77.29.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
προσωπικών και οικιακών αγαθών 

19.2.3.5 

      77.29.11   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
συσκευών, μαγνητοσκοπίων (βίντεο) 
και συναφούς εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων 

19.2.3.5 

        77.29.11.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών 
συγκροτημάτων 19.2.3.5 



      77.29.12   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων 
και άλλων οικιακών συσκευών 

19.2.3.5 

        77.29.12.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και 
σκευών σε επαγγελματίες 19.2.3.5 

        77.29.12.02 
Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και 
σκευών σε ιδιώτες 19.2.3.5 

        77.29.12.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για 
εκδηλώσεις 19.2.3.5 

      77.29.13   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών 
οργάνων 

19.2.3.5 

      77.29.14   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης λευκών 
ειδών (λινών) οικιακής χρήσης 

19.2.3.5 

        77.29.14.01 

Υπηρεσίες ενοικίασης πετσετών και 
παρόμοιων ειδών (κουρείων, εστιατορίων 
κλπ) 

19.2.3.5 

      77.29.15   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
υφασμάτων, ειδών ιματισμού 
(ρουχισμού) και υποδημάτων 

19.2.3.5 

        77.29.15.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης αποκριάτικων 
στολών 19.2.3.5 

        77.29.15.02 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών ιματισμού 19.2.3.5 

        77.29.15.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης νυφικών και 
παρόμοιων αξεσουάρ 19.2.3.5 

        77.29.15.04 
Υπηρεσίες ενοικίασης νυφικών, ειδών 
γάμου και συναφών αμφιέσεων 19.2.3.5 

      77.29.16   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
ιδιοκατασκευών 

19.2.3.5 

        77.29.16.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων 
εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές 19.2.3.5 

      77.29.19   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
προσωπικών και οικιακών αγαθών 
π.δ.κ.α. 

19.2.3.5 

        77.29.19.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 
καθαρισμού 19.2.3.5 

        77.29.19.02 

Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού 
εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή 
παραϊατρικού εξοπλισμού 

19.2.3.5 

77.3         

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών 

19.2.3.5 

  77.31       
Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 19.2.3.5 

    77.31.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

19.2.3.5 

      77.31.10   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

19.2.3.5 



        77.31.10.01 

Υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών 
μηχανημάτων εποχιακής χρήσης 
(θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών 
κλπ), χωρίς χειριστή 

19.2.3.5 

        77.31.10.02 

Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανικών μέσων 
και εξοπλισμού γενικά, που 
χρησιμοποιούνται στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, χωρίς χειριστή 

19.2.3.5 

  77.32       

Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
κατασκευών και έργων πολιτικού 
μηχανικού 

19.2.3.5 

    77.32.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
κατασκευών, και μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για έργα πολιτικού 
μηχανικού 

19.2.3.5 

      77.32.10   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
κατασκευών, και μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για έργα πολιτικού 
μηχανικού 

19.2.3.5 

        77.32.10.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης αεροσυμπιεστών 
για τεχνικά έργα 19.2.3.5 

        77.32.10.02 
Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού, χωρίς 
χειριστή 19.2.3.5 

        77.32.10.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 
γεωτρήσεων 19.2.3.5 

  77.33       

Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

19.2.3.5 

    77.33.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
γραφείου (περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

19.2.3.5 

      77.33.11   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 
γραφείου (εκτός των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών) 

19.2.3.5 

        77.33.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης γραφομηχανών 19.2.3.5 
        77.33.11.02 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων γραφείου 19.2.3.5 

        77.33.11.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 19.2.3.5 

      77.33.12   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

19.2.3.5 

  77.34       
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού 
πλωτών μεταφορών 19.2.3.5 



    77.34.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού 

19.2.3.5 

      77.34.10   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου 
μεταφορικού εξοπλισμού 

19.2.3.5 

        77.34.10.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς 
πλήρωμα 19.2.3.5 

        77.34.10.02 
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού 
σκάφους, χωρίς πλήρωμα 19.2.3.5 

  77.35       
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού 
αεροπορικών μεταφορών 19.2.3.5 

    77.35.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού 

19.2.3.5 

      77.35.10   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου 
μεταφορικού εξοπλισμού 

19.2.3.5 

        77.35.10.01 
Υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών και 
ελικόπτερων, χωρίς πλήρωμα 19.2.3.5 

  77.39       

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

19.2.3.5 

    77.39.1     

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
μηχανών, εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών π.δ.κ.α. 

19.2.3.5 

      77.39.11   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
σιδηροδρομικών οχημάτων 

19.2.3.5 

      77.39.12   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εμπορευματοκιβώτιων 

19.2.3.5 

      77.39.13   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

19.2.3.5 

        77.39.13.01 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων 19.2.3.5 
        77.39.13.02 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών 19.2.3.5 

      77.39.14   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού 
τηλεπικοινωνιών 

19.2.3.5 

      77.39.19   

Υπηρεσίες ενοικίασης και 
χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων 
μηχανών και εξοπλισμού χωρίς 
χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

19.2.3.5 

        77.39.19.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης αρδευτικών, 
αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού 19.2.3.5 

        77.39.19.02 
Υπηρεσίες ενοικίασης βυθοκόρων, χωρίς 
χειριστή 19.2.3.5 

        77.39.19.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 
εκθέσεων 19.2.3.5 

        77.39.19.04 
Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων 
αυτόματων πωλητών 19.2.3.5 



        77.39.19.05 

Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων 
τυχερών παιχνιδιών, που λειτουργούν με 
κέρματα 

19.2.3.5 

        77.39.19.06 
Υπηρεσίες ενοικίασης πλωτών γερανών 
χωρίς χειριστή 19.2.3.5 

        77.39.19.07 
Υπηρεσίες μίσθωσης χρηματοθυρίδων, 
εκτός τραπεζών 19.2.3.5 

        77.39.19.08 

Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης 
μηχανημάτων ή παιχνιδιών σε λούνα 
παρκ και σχετικά καταστήματα 

19.2.3.5 

        77.39.19.09 Υπηρεσίες χρησιδανεισμού μηχανημάτων 19.2.3.5 

77.4         

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας 
και παρεμφερών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα 
δημιουργού 

19.2.3.5 

  77.40       

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας 
και παρεμφερών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα 
δημιουργού 

19.2.3.5 

    77.40.1     

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα χρήσης πνευματικής 
ιδιοκτησίας και παρόμοιων 
προϊόντων, εκτός έργων με 
δικαιώματα δημιουργού (βιβλία, 
λογισμικό, ταινίες κλπ) 

19.2.3.5 

      77.40.11   

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα χρήσης προϊόντων 
έρευνας και ανάπτυξης 

19.2.3.5 

      77.40.12   

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα χρήσης εμπορικών 
σημάτων και συμβάσεων 
δικαιόχρησης 

19.2.3.5 

      77.40.13   

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα χρήσης μεταλλευτικών 
ερευνών και αξιολογήσεων 

19.2.3.5 

      77.40.19   

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα 
δικαιώματα χρήσης άλλης 
πνευματικής ιδιοκτησίας και 
παρόμοιων προϊόντων, εκτός έργων 
με δικαιώματα δημιουργού (βιβλία, 
λογισμικό, ταινίες κλπ) 

19.2.3.5 

78         Δραστηριότητες απασχόλησης 19.2.3.5 

78.1         
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης 
απασχόλησης 19.2.3.5 

  78.10       
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης 
εργασίας 19.2.3.5 

    78.10.1     
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
απασχόλησης 19.2.3.5 

      78.10.11   Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών 19.2.3.5 

        78.10.11.01 
Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για 
θεάματα 19.2.3.5 

        78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού 19.2.3.5 

      78.10.12   

Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης 
προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών 
αναζήτησης στελεχών 

19.2.3.5 



78.2         
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης 19.2.3.5 

  78.20       
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης 19.2.3.5 

    78.20.1     
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης 19.2.3.5 

      78.20.11   

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών 

19.2.3.5 

      78.20.12   

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή λοιπού προσωπικού 
υποστήριξης γραφείου 

19.2.3.5 

      78.20.13   

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού στον τομέα του 
εμπορίου 

19.2.3.5 

      78.20.14   

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού στον τομέα των 
μεταφορών, της αποθήκευσης, του 
εφοδιασμού ή της βιομηχανίας 

19.2.3.5 

      78.20.15   

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή προσωπικού σε ξενοδοχεία 
και εστιατόρια 

19.2.3.5 

      78.20.16   

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή ιατρικού προσωπικού 

19.2.3.5 

      78.20.19   

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 
προσωρινής απασχόλησης για την 
παροχή λοιπού προσωπικού 

19.2.3.5 

78.3         
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού 19.2.3.5 

  78.30       
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού 19.2.3.5 

    78.30.1     
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού 19.2.3.5 

      78.30.11   

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
τηλεπικοινωνιών 

19.2.3.5 

      78.30.12   

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
υποστήριξης γραφείου 

19.2.3.5 

      78.30.13   

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
στον τομέα του εμπορίου 

19.2.3.5 

      78.30.14   

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες 
μεταφορών, αποθήκευσης, 
εφοδιασμού ή βιομηχανίας 

19.2.3.5 



      78.30.15   

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία 
και εστιατόρια 

19.2.3.5 

      78.30.16   

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές 
εργασίες 

19.2.3.5 

      78.30.19   
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης 
ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. 19.2.3.5 

        78.30.19.01 
Υπηρεσίες διάθεσης διδακτικού 
προσωπικού 19.2.3.5 

79         

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες 

19.2.3.5 

79.1         

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 

19.2.3.5 

  79.11       
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων 19.2.3.5 

    79.11.1     
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
για κρατήσεις μεταφοράς 19.2.3.5 

      79.11.11   
Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές 
γραμμές 19.2.3.5 

        79.11.11.01 

Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών 
εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με 
προμήθεια 

19.2.3.5 

      79.11.12   
Υπηρεσίες κράτησης για 
σιδηροδρόμους 19.2.3.5 

      79.11.13   Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία 19.2.3.5 

      79.11.14   
Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση 
οχημάτων 19.2.3.5 

      79.11.19   
Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 19.2.3.5 

        79.11.19.01 

Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών 
εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με 
προμήθεια 

19.2.3.5 

        79.11.19.02 

Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών 
εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από 
πρακτορείο ταξιδίων 

19.2.3.5 

        79.11.19.03 
Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών 
εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια 19.2.3.5 

    79.11.2     

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
για κρατήσεις καταλύματος, 
κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια 
(ταξιδιωτικά πακέτα) 

19.2.3.5 

      79.11.21   Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα 19.2.3.5 
      79.11.22   Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες 19.2.3.5 

      79.11.23   
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα 
ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 19.2.3.5 

        79.11.23.01 
Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες 
περιηγήσεις με παροχή καταλύματος 19.2.3.5 

  79.12       
Δραστηριότητες γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών 19.2.3.5 



    79.12.1     
Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών 19.2.3.5 

      79.12.11   

Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης 
οργανωμένων περιηγήσεων 
(ταξιδιωτικών πακέτων) 

19.2.3.5 

        79.12.11.01 

Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων 
(πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο 
τουρισμό από το εξωτερικό 

19.2.3.5 

      79.12.12   Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων 19.2.3.5 

79.9         

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 

19.2.3.5 

  79.90       

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 

19.2.3.5 

    79.90.1     
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και 
ενημέρωσης επισκεπτών 19.2.3.5 

      79.90.11   Υπηρεσίες τουριστικής προβολής 19.2.3.5 
      79.90.12   Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών 19.2.3.5 
    79.90.2     Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 19.2.3.5 
      79.90.20   Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 19.2.3.5 
    79.90.3     Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 19.2.3.5 

      79.90.31   
Υπηρεσίες ανταλλαγών 
χρονομεριστικής μίσθωσης 19.2.3.5 

      79.90.32   
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά 
κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 19.2.3.5 

      79.90.39   

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια 
εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας 
και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες 
κρατήσεων π.δ.κ.α. 

19.2.3.5 

 
 
 
Συνημμένο το τροποποιημένο αρχείο «ΙΙ_9 ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ», του Παραρτήματος ΙΙ της 
πρόσκλησής μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
Με εκτίμηση, 
Αλέξανδρος Κοψαχείλης 
Συντονιστής Τ.Π. LEADER/CLLD 
 
 
 


