
ΠΙΝΑΚΑΣ βοήθημα προκειμένου να διαπιστώνεται «καταρχήν» εάν μια επένδυση εντάσσεται 
στις υπαγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν 2601/98, καθότι η αντιστοίχιση των 
περιπτώσεων α έως ω της παρ 1 του άρθρου 3 του νόμου με συγκεκριμένους κωδικούς 
ΣΤΑΚΟΔ διευκρινίζει και συμπληρώνει περαιτέρω την περιγραφή των σχετικών 
δραστηριοτήτων  

και 

προκειμένου να κατατάσσονται με ενιαίο τρόπο οι επενδύσεις του Ν. 2601/98 στους 
παραγωγικούς τομείς και κλάδους σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας αυτών. (Βλ. 
διευκρινήσεις μετά το τέλος του ΠΙΝΑΚΑ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ν 2601/98 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (άρθρο3 παρ 1 ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΚΟΔ -91 της ΕΣΥΕ 

1 

Υπαγόμενες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες Ν.2601/98 

(Περιπτώσεις της παρ 1 του άρθρου 3) 

2 

ΤΟΜΕΑΣ 

Για την 
εφαρμογή του 
Ν. 2601/98 

3 

Κωδικός κατά 

ΣΤΑΚΟΔ – 91 

Της ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΣΥΕ) 

α 
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 
που ασκούν τις δραστηριότητες οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 15 του παρόντος νόμου. 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Κωδικοί από 15 έως 37 κατά 
περίπτωση και Κωδικός 40 
(μόνο δραστηριότητες του 
κλάδου που αφορούν 
παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου και 
ατμού) 

β 

Επιχειρήσεις που παράγουν 
ενέργεια, σε μορφή θερμού νερού, 
ατμού ή παράγουν στερεά 
καύσιμα από βιομάζα, 
επιχειρήσεις συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας ή 
επιχειρήσεις παραγωγής 
ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές 
ενέργειας και ειδικότερα την 
αιολική, την ηλιακή, την 
υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και 
τη βιομάζα. Επιχειρήσεις 
παραγωγής βιομάζας από φυτά, 
με σκοπό τη χρήση της ως 
πρώτης ύλης για την παραγωγή 
ενέργειας. 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κωδικός 401.0 

Για παραγωγή θερμού νερού ή 
ατμού Κωδικός 403.0 

Για παραγωγή βιομάζας ή 
στερεών καυσίμων από 
βιομάζα Κωδικός κατά 
περίπτωση βάσει της 
χρησιμοποιούμενης πρώτης 
ύλης και μεθόδου (π.χ 
παραγωγή καυσίμου υλικού 
από ελαιοπυρήνα Κωδικός 
154.1, παραγωγή άνθρακα 
αποστακτικού κέρατος – ξηρή 
απόσταξη Κωδικός 231.0, 
παραγωγή άνθρακα με χημική 
μέθοδο- ξυλάνθρακα – Κωδικός 
241.4 κ.ο.κ) 

γ 
Επιχειρήσεις (εργαστήρια) 
εφαρμοσμένης βιομηχανικής, 
ενεργειακής, μεταλλευτικής, 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 731.0 



γεωργικής, κτηνοτροφικής, 
δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής 
έρευνας. Επίσης, επιχειρήσεις 
ανάπτυξης τεχνολογιών και 
βιομηχανικών σχεδίων. 

δ 

Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών εξαιρετικά 
προηγμένης τεχνολογίας, εφόσον 
οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν 
στους τομείς (πληροφορικής), 
τουρισμού, έρευνας, καθώς και 
τεχνολογικής υποστήριξης 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων 

Η λέξη πληροφορικής απαλείφθηκε 
με την παρ 1 άρθρου 15 
Ν.2941/2001 (ΦΕΚ 
201/Α/12.9.2001) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Για επιχειρήσεις στον τομέα 
πληροφορικής Κωδικός 72 σε 
τετραψήφια ανάλυση 

Για επιχειρήσεις στον τομέα 
τουρισμού Κωδικός κατά 
περίπτωση βάσει της 
παρεχόμενης υπηρεσίας 

Για επιχειρήσεις στον τομέα της 
έρευνα Κωδικός 731.0 

Για επιχειρήσεις στον τομέα 
τεχνολογικής υποστήριξης 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων Κωδικός 742.0 

ε Επιχειρήσεις ανάπτυξης 
λογισμικού. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 722.0 

στ Επιχειρήσεις (εργαστήρια) 
παροχής υπηρεσιών ποιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 743.0 

ζ Μεταλλευτικές επιχειρήσεις. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
Κωδικοί 10,11,12,13 σε 
τετραψήφια ανάλυση, 143.0, 
144.0, 145.1, 145.2* 

η 

Επιχειρήσεις εξόρυξης, 
επεξεργασίας και εν γένει 
αξιοποίησης βιομηχανικών 
ορυκτών. Επιχειρήσεις 
λατόμευσης μαρμάρων υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
εξοπλισμό κοπής και 
επεξεργασίας. 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

Κωδικοί 141.1 και 267.0 για 
λατομεία μαρμάρων 

Κωδικοί 141.2, 141.3, 142.2, 
143.0, 145.3, 145.4, 145.5 και 
145.9 για το βιομηχανικά 
ορυκτά * 

θ 

Οι γεωργικές επιχειρήσεις 
θερμοκηπιακού τύπου, οι 
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
εσταβλισμένου ή 
ημιεσταβλισμένου τύπου, οι 
επιχειρήσεις επεξεργασίας 
αναποφλοίωτου ρυζιού, οι 
γεωργικές επιχειρήσεις νέων 
καλλιεργειών (αντικατάσταση 
παλαιών), οι γεωργικές 
επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας 
και οι αλιευτικές επιχειρήσεις 
(υδατοκαλλιέργειες), σύγχρονης 
τεχνολογίας, όπως καθορίζονται 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 

Κωδικοί 01 ή 05 σε τετραψήφια 
ανάλυση κατά περίπτωση 
(μόνο τετραψήφιοι Κωδικοί που 
αντιστοιχούν σε 
δραστηριότητες οι οποίες 
αναφέρονται στις 58606 /98 
(ΦΕΚ 824/Β/7-8-98 και 
59719/98ΦΕΚ 1102/Β/2.10.98) 
κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας.) 



με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας. 

ι 

Αγροτικοί ή αγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί, καθώς και ομάδες 
παραγωγών ή ενώσεις ομάδων 
παραγωγών, οι οποίες έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
'Ενωσης που πραγματοποιούν 
επενδύσεις σε μηχανικά μέσα 
σποράς, καλλιέργειας και 
συγκομιδής αγροτικών 
προϊόντων. 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ Κωδικός 016.1 

κ 

Επιχειρήσεις που, για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό 
τρίτων, τυποποιούν, 
συσκευάζουν ή και συντηρούν 
γεωργικά ή κτηνοτροφικά 
προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και 
ιχθυοτροφίας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κωδικός 016.1 για γεωργικά 
προϊόντα 

Κωδικός 016.3 για 
κτηνοτροφικά προϊόντα 

Κωδικοί 050.1 και 050.2 για 
προϊόντα αλιείας και 
ιχθυοτροφίας 

λ 

Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή 
συνεταιρισμοί που 
πραγματοποιούν επενδύσεις για 
την ανέγερση και εκμετάλλευση 
βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων 
στις ειδικές βιοτεχνικές και 
βιομηχανικές ζώνες που 
καθορίζονται στο πλαίσιο του 
πολεοδομικού και χωροταξικού 
σχεδιασμού, καθώς και χώρων 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
λειτουργιών, κεντρικών αγορών 
και σφαγείων. Επίσης επενδύσεις 
των ως άνω φορέων για τη 
μετασκευή και διαμόρφωση 
παλαιών βιομηχανοστασίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων ομοίως 
για χώρους κοινωνικών και 
πολιτιστικών λειτουργιών, 
κεντρικών αγορών και σφαγείων. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 702.0 

μ 

Επιχειρήσεις αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης δημοσίας 
χρήσεως υπέργειων ή και 
υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων 
σταθμών αυτοκινήτων, μόνο για 
την ίδρυση σταθμών 
χωρητικότητας τουλάχιστον 
σαράντα (40) θέσεων, πέρα αυτών 
που υποχρεώνει ο Γενικός 
Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 632.1 



για την κάλυψη των μόνιμων 
αναγκών που προκύπτουν από 
τις χρήσεις του κτιρίου 

η περίπτωση μ΄ αντικαταστάθηκε ως 
άνω με την παρ 1 άρθρου 15 Ν. 
2819/2000 (ΦΕΚ Α 84/15.3.2000) 

ν 

Επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και 
υγραερίων, εφόσον 
πραγματοποιούν επενδύσεις για 
τη δημιουργία εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ή για την 
προμήθεια εξοπλισμού 
μεταφοράς υγρών καυσίμων και 
υγραερίων σε νησιά 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 515.1 

ξ 

Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης 
μέσων μεταφοράς ανθρώπων και 
εμπορευμάτων σε απομονωμένες, 
δυσπρόσιτες και 
απομακρυσμένες από τον 
κεντρικό κορμό της χώρας 
περιοχές, που ορίζονται με 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κωδικός 602.1 για χερσαίες 
μεταφορές επιβατών 

Κωδικός 602.4 για οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων 

Κωδικός 611.0 για θαλάσσιες 
μεταφορές επιβατών και 
εμπορευμάτων 

Κωδικός 621.0 για αεροπορικές 
μεταφορές επιβατών και 
εμπορευμάτων 

ο 

Ι Κέντρα κοινής επιχειρηματικής 
δράσης που μπορούν να 
ιδρύονται από τρεις (3) 
τουλάχιστον επιχειρήσεις του 
μεταποιητικού τομέα που 
απασχολούν η καθεμία μέχρι 120 
εργαζόμενους και από μία 
τουλάχιστον εμπορική επιχείρηση 
ή επιχείρηση του τομέα 
μεταφορών ή λοιπών υπηρεσιών. 
Στα κέντρα αυτά μπορούν να 
συμμετέχουν Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά 
κέντρα. 

ΙΙ. Ειδικά κέντρα κοινής 
επιχειρηματικής δράσης, που 
μπορούν να ιδρύονται 
αποκλειστικά με τη μορφή 
ανώνυμης εταιρείας από έξι (6) 
τουλάχιστον τεχνικές εταιρείες 
των τάξεων τρίτης, τέταρτης και 
πέμπτης κατηγορίας του άρθρου 
16 του ν 1418/1984, όπως ισχύει, 
με σκοπό την παροχή προς τους 
συμμετέχοντες όλων των 
δυνατών υπηρεσιών 
επιχειρηματικής υποστήριξης, 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 741.4 



όπως τη δημιουργία τράπεζας 
πληροφοριών, έρευνες 
διεύρυνσης αγοράς για υπηρεσίες 
των συμμετεχουσών εταιρειών, 
καθώς και συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς του Δημοσίου με 
επιχειρηματικά σχήματα των 
συμμετεχόντων στο κέντρο 
φορέων. 

Η περίπτωση ΙΙ προστέθηκε με την 
παρ 3 άρθρο 4 Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α 
180/6.8.2001) 

π 

Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου που 
ιδρύονται ή λειτουργούν ως 
ανώνυμες εταιρείες υπό την 
προϋπόθεση ότι αποκλειστικός 
σκοπός τους είναι η διενέργεια 
οικονομικών-εμπορικών 
δραστηριοτήτων διεθνούς 
εμπορίου και το μετοχικό τους 
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων (300) εκατ. δρχ. 
τουλάχιστον, ολοσχερώς 
καταβεβλημένο. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 51 σε τετραψήφια 
ανάλυση κατά περίπτωση 

ρ 
Εμπορικές επιχειρήσεις με 
αντικείμενο εργασιών την αγορά 
και πώληση υλικών αγαθών. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικοί 50 ή 51 σε τετραψήφια 
ανάλυση κατά περίπτωση 

σ 

Κέντρα αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, όπως αυτά 
καθορίζονται με το άρθρο 10 του 
ν. 2072/1992 και επιχειρήσεις με 
αντικείμενο την παροχή στέγης 
αυτόνομης διαβίωσης, σε άτομα 
με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με 
το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κωδικός 851.1 γα κέντρα 
αποθεραπείας και 
αποκατάστασης 

Κωδικός 853.1 για επιχειρήσεις 
με αντικείμενο την παροχή 
στέγης αυτόνομης διαβίωσης 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

τ 

Τουριστικές επιχειρήσεις. 

- 'Ίδρυση ή επέκταση 
ξενοδοχειακών μονάδων 
τουλάχιστον Β' τάξης. 

- Εκσυγχρονισμός 
ολοκληρωμένης μορφής 
λειτουργουσών ξενοδοχειακών 
μονάδων τουλάχιστον Γ' τάξης «ή 
ξενοδοχειακών μονάδων που 
έχουν διακόψει προσωρινά τη 
λειτουργία τους για πέντε έτη κατ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Κωδικός 551.1 για ίδρυση, 
επέκταση και εκσυγχρονισμό 
ξενοδοχειακών μονάδων κα 
μετατροπή παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων σε 
ξενοδοχειακές μονάδες 

Κωδικός 552.2 για 
εκσυγχρονισμό CAMPING 

Κωδικός 748.9 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 



΄ανώτατο όριο χωρίς στο 
διάστημα αυτό να έχει γίνει 
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και 
υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο 
της προσωρινής διακοπής της 
λειτουργίας τους ήταν 
τουλάχιστον Γ΄ τάξης» . 

- Εκσυγχρονισμός 
ολοκληρωμένης μορφής 
λειτουργουσών ξενοδοχειακών 
μονάδων κατώτερων της Γ' τάξης 
σε κτίρια που χαρακτηρίζονται 
διατηρητέα ή παραδοσιακά, 
εφόσον με τον εκσυγχρονισμό 
τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον 
σε Γ' τάξης. «Επίσης 
εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης 
μορφής τέτοιων ξενοδοχειακών 
μονάδων που έχουν διακόψει 
προσωρινά τη λειτουργία τους για 
πέντε έτη κατ ΄ανώτατο όριο 
χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει 
γίνει αλλαγή στη χρήση του 
κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον 
εκσυγχρονισμό τους 
αναβαθμίζονται τουλάχιστον Γ΄ 
τάξης». 

- «Η δημιουργία 
συμπληρωματικών 
εγκαταστάσεων με την προσθήκη 
νέων κοινοχρήστων χώρων, 
πισίνων και αθλητικών 
εγκαταστάσεων σε λειτουργούσες 
ξενοδοχειακές μονάδες 
τουλάχιστον Γ΄ τάξης ή 
ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν 
διακόψει προσωρινά τη 
λειτουργία τους για πέντε έτη κατ 
΄ανώτατο όριο, χωρίς στο 
διάστημα αυτό να έχει γίνει 
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και 
υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο 
της προσωρινής διακοπής της 
λειτουργίας τους ήταν 
τουλάχιστον Γ΄ τάξη, με σκοπό 
την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών» 

- Μετατροπή παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων σε 
ξενοδοχειακές μονάδες 
τουλάχιστον Γ' τάξης .. 

- Εκσυγχρονισμός 
ολοκληρωμένης μορφής 
λειτουργουσών τουριστικών 

συνεδριακών κέντρων 

Κωδικός 926.1 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 
χιονοδρομικών κέντρων 

Κωδικός 930.4 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 
αξιοποίησης ιαματικών πηγών 

Κωδικός 632.2 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 
λιμένων σκαφών αναψυχής 
(μαρίνες) 

Κωδικός 926.1 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 
γηπέδων γκολφ 

Κωδικός 930.4 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 
κέντρων θαλασσοθεραπείας 

Κωδικός 851.9 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 
κέντρων τουρισμού υγείας 

Κωδικός 926.1 για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισμό 
κέντρων προπονητικού – 
αθλητικού τουρισμού 

Κωδικός 926.1 για ίδρυση 
αυτοκινητοδρομίων (πίστας) 



οργανωμένων κατασκηνώσεων 
(campings) τουλάχιστον Γ' τάξης. 

- Ίδρυση, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμός συνεδριακών 
κέντρων. 

- Ίδρυση, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών 
κέντρων. 

- Ίδρυση, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμός αξιοποίησης 
ιαματικών πηγών. 

- Ίδρυση, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμός λιμένων σκαφών 
αναψυχής (μαρίνες) « που 
γίνονται με ιδιωτική 
πρωτοβουλία». 

- Ίδρυση, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ. 

- Ίδρυση, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμός κέντρων 
θαλασσοθεραπείας. 

- Ίδρυση, επέκτασης, 
εκσυγχρονισμός κέντρων 
τουρισμού υγείας. 

- Ίδρυση, επέκταση 
εκσυγχρονισμός κέντρων 
προπονητικού αθλητικού 
τουρισμού που δημιουργούνται 
μόνο από εταιρείες που 
λειτουργούν και εκμεταλλεύονται 
ξενοδοχειακές μονάδες ή από 
εταιρείες των οποίων εταίροι είναι 
μόνο εταιρείες που λειτουργούν 
και εκμεταλλεύονται 
ξενοδοχειακές μονάδες. 

- «Ίδρυση αυτοκινητοδρομίων». 

Τα ως άνω εδάφια εντός « .» 
προστέθηκαν με τις παρ 1 και 2 
άρθρο 13 Ν 2941/2001 (ΦΕΚ 
Α201/12.9.2001) για τις 
ξενοδοχειακές μονάδες και τις παρ 
6.α και 7.α του Ν 3105/ 2003 (ΦΕΚ 
29/Α/10.2.2003) για τους λιμένες 
αναψυχής και τα αυτοκινητοδρόμια 

υ Ιερές μονές καθώς και η Ιερά 
Κοινότητα του Αγίου Όρους για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 913.1 



την ανέγερση και εκσυγχρονισμό 
ξενώνων ή για τη μετατροπή 
κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς 
και για την ανέγερση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμό ή μετατροπή 
κτιρίων τους σε χώρους 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
λειτουργιών ή χώρους 
εργαστηρίων και χειροτεχνίας. 

Η περ υ αντικαταστάθηκε ως άνω με 
το άρθρο 21 Ν.2651/1998 
(ΦΕΚ248/Α/3.11.98) 

φ 

Ι. Τεχνικές εταιρείες μόνο για τον 
εκσυγχρονισμό τους, μέσω 
αντικατάστασης των 
μηχανημάτων τους και του λοιπού 
εξοπλισμού τους, πλην των 
μεταφορικών μέσων υλικών και 
προσωπικού. 

ΙΙ. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του 
Μ.Ε.ΕΠ που λειτουργούν ως 
ανώνυμες εταιρείες και οι οποίες 
προέρχονται από συγχώνευση 
που πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τον ν.2166/1903 μόνο για τον 
εκσυγχρονισμό τους, μέσω 
αντικατάστασης των 
μηχανημάτων τους και του λοιπού 
εξοπλισμού τους πλην των 
μεταφορικών μέσων υλικών και 
προσωπικού εγκατάστασης 
σύγχρονων συστημάτων 
μηχανοργάνωσης και 
δημιουργίας ειδικών εργαστηρίων 
ελέγχου και ποιότητας 

Η περίπτωση ΙΙ προστέθηκε με την 
παρ 3 άρθρο 4 Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α 
180/6.8.2001)  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κωδικός 45 σε τετραψήφια 
ανάλυση κατά περίπτωση 

χ 

Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε 
παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια 
ή κτιριακά συγκροτήματα 
βιομηχανικού χαρακτήρα και οι 
οποίες παράγουν ή / και 
τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά 
προϊόντα ή και προϊόντα 
προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης (Π.Ο.Π) 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
Κωδικοί 15 έως 36 σε 
τετραψήφια ανάλυση κατά 
περίπτωση βάσει των 
παραγόμενων προϊόντων 

ψ 
Επιχειρήσεις ναυπήγησης, 
επισκευής και συντήρησης 
ξύλινων σκαφών παραδοσιακού 
τύπου μόνο για επενδύσεις 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κωδικός 351.1 



εκσυγχρονισμού τους 

Η περίπτωση ψ ΄προστέθηκε με την 
παρ 1 άρθρο 25 Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 
138/Α/5.7.1999) 

ω 

Επιχειρήσεις βυρσοδεψείων για 
τη μετεγκατάστασή τους από τους 
Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης 
και Χανίων εντός Βιομηχανικών 
και Επιχειρηματικών Περιοχών 
(Β.Ε.ΠΕ), στις οποίες υφίστανται 
οι κατάλληλες υποδομές που 
προβλέπεται η εγκατάστασή τους. 

Η περίπτωση ω προστέθηκε με την 
παρ 1 άρθρο 16 Ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 
201/Α/12.9.2001) 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κωδικός 191.0 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 

(α) Στη στήλη 1 του ΠΙΝΑΚΑ παρατίθενται οι υπαγόμενες στο Ν 2601/98 επιχειρηματικές 
δραστηριότητες κατά περίπτωση (α έως ω) της παρ 1 του Άρθρου 3, τις οποίες πρέπει να 
εξυπηρετεί μία επένδυση προκειμένου τύχει των ενισχύσεων του νόμου (π.χ η ίδρυση γηπέδου γκολφ 
εμπίπτει στην περίπτωση τ. Τουριστικές επιχειρήσεις) 

(β) Στη στήλη 2 του ΠΙΝΑΚΑ, προσδιορίζεται ο Τομέας στον οποίο κατατάσσεται έκαστη των ως άνω 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ η επιχειρηματική δραστηριότητα της 
περίπτωσης τ. Τουριστικές επιχειρήσεις και επομένως και η επένδυση ίδρυσης γηπέδου γκολφ 
εντάσσεται στον Τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 

(γ) Στη στήλη 3 του ΠΙΝΑΚΑ, προσδιορίζονται οι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ στους οποίους μπορούν να 
ενταχθούν οι επενδύσεις κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ οι επενδύσεις της περίπτωσης τ. 
Τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα οι επενδύσεις ίδρυσης γηπέδου γκολφ εντάσσονται στον 
κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 926.1). Στις περιπτώσεις που για την επιχειρηματική δραστηριότητα μιας επένδυσης 
στη στήλη 3 του ΠΙΝΑΚΑ αναφέρονται περισσότεροι του ενός τετραψήφιοι κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 
επιλέγονται εξ αυτών, ένας ή περισσότεροι που αφορούν στο συγκεκριμένο αντικείμενό της. 
Επομένως μία επένδυση πρέπει υποχρεωτικά να κατατάσσεται σε ένα κωδικό ΣΤΑΚΟΔ από αυτούς 
που αναφέρονται για την δραστηριότητά της στη στήλη 3 του ΠΙΝΑΚΑ.

Στις περιπτώσεις που κατά τα ανωτέρω μία επένδυση σχετίζεται με περισσότερους του ενός 
τετραψήφιους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ θα πρέπει επίσης να προσδιορίζεται και να δηλώνεται (π.χ να 
αναγράφεται πρώτος) ο κωδικός που αφορά στην κύρια δραστηριότητά της. 

Η αντιστοίχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τους παραγωγικούς Τομείς στον εν λόγω 
ΠΙΝΑΚΑ έχει γίνει για τους σκοπούς του Ν.2601/98, λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική ομαδοποίησή 
τους στην αρ. 58541/98 (ΦΕΚ 854/Β/12.8.98) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Στοιχεία 
αξιολόγησης επενδύσεων, βαθμολόγηση και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων 
υπαγωγής των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού στις 
διατάξεις του Ν. 2601/98» όπως τροποποιήθηκε με την αρ 59720/98 (ΦΕΚ 108/Β/16.10.98) όμοιά 
της. Η αντιστοίχιση αυτή δεν συμπίπτει πάντοτε με την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων σε τομείς 
κατά ΣΤΑΚΟΔ (π.χ η ίδρυση γηπέδου γκολφ για τους σκοπούς του Ν. 2601/98 εντάσσεται στον τομέα 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ενώ με βάσει τη ΣΤΑΚΟΔ η σχετική δραστηριότητα κωδικός 926.1 αφορά ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

Για την κατάταξη των επενδύσεων του Ν. 2601/98, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τους 
κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η δραστηριότητα που αυτές εξυπηρετούν και όχι το 



μεμονωμένο αντικείμενό τους. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις : (α) Μία 
επένδυση προσθήκης ψυκτικών χώρων που πραγματοποιείται για τον εκσυγχρονισμό βιομηχανίας 
παραγωγής προϊόντων ζύμης κατατάσσεται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 158.1 και 158.2 και σχετίζεται 
με την υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν 2601/98, άρθρο 3, παρ 1 περ. α: 
“Μεταποιητικές Επιχειρήσεις”, ενώ αντίθετα μία επένδυση σε ψυκτικούς χώρους που 
πραγματοποιείται από επιχείρηση λειτουργίας SUPER MARKET εντάσσεται στον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 
521.1 και δεν σχετίζεται με καμία υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν 2601/98 
(περίπτωση α έως ω της παρ1 του Άρθρου 3.). (β) Ομοίως μία επένδυση εγκατάστασης μονάδας 
αφαλάτωσης νερού που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου εντάσσεται στον κωδικό 
ΣΤΑΚΟΔ 232.0 και σχετίζεται με την υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν2601/98, άρθρο 
3 παρ 1 περ. α: «Μεταποιητικές επιχειρήσεις», ενώ μία επένδυση ίδρυσης μονάδας αφαλάτωσης που 
πραγματοποιείται από μία επιχείρηση καθαρισμού και διάθεσης νερού σε τρίτους, εντάσσεται στον 
κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 403.0 και δεν σχετίζεται με καμία υπαγόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα 
(περίπτωση α έως ω της παρ 1 του Άρθρου 3) του νόμου. 

Επίσης ο εν λόγω ΠΙΝΑΚΑΣ αποτελεί βοήθημα προκειμένου να διαπιστώνεται «καταρχήν» εάν μια 
επένδυση εντάσσεται στις υπαγόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν 2601/98, καθότι η 
αντιστοίχιση των περιπτώσεων α έως ω της παρ 1 του άρθρου 3 του νόμου με συγκεκριμένους 
κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ διευκρινίζει και συμπληρώνει περαιτέρω την περιγραφή των σχετικών 
δραστηριοτήτων . 

 


