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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ – ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 
Α/

Α 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1 
ηόσορ 
ππογπάμμαηορ 

 Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ αχμεζε ηεο πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπο κε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 Ο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα 

ςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο εμσζηξέθεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

 Ζ ππνζηήξημε θαη αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηε παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. 

2 
Γικαιούσοι 
ππογπάμμαηορ 

Α) Μεμονυμένερ Τθιζηάμενερ και Νέερ Πολύ Μικπέρ, Μικπέρ και Μεζαίερ 

επισειπήζειρ: 

 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο 

ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο (Παξάξηεκα I), ΚΑΙ,  

έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν 

πξηλ ηελ 01-01-2010, έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο ηνκείο (πιελ κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ 

θαη ππεξεζηψλ) ή πθηζηάκελεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κε 

επηιέμηκν ΚΑΓ, νη νπνίεο απέθηεζαλ επηιέμηκν ΚΑΓ (Παξάξηεκα I) θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ απφ ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία 

πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο(04/02/2011) 

 κε επηιέμηκν ΚΑΓ, ν νπνίνο φκσο ήηαλ αλελεξγφο θαη ελεξγνπνηήζεθε απφ 

ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο(04/02/2011). 

Β) Τθιζηάμενερ και Νέερ Πολύ Μικπέρ, Μικπέρ και Μεζαίερ επισειπήζειο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηος Δμποπίος, νη νπνίεο: 

 ηαμηλνκνχληαη ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ 

ΚΑΓ(Παξάξηεκα Η), 

 έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηοςρ ηο απγόηεπο 

ππιν ηην 01-01-2010, έσοςν κλείζει ηοςλάσιζηον μία πλήπη 

διασειπιζηική σπήζη, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ΚΑΙ, 

 Τπό ηην αςζηηπή πποϋπόθεζη φηη ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη 

έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΙ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο 

θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

ηνπιάρηζηνλ κία επηιέμηκε επηρείξεζε ηεο  πεξίπησζεο (Α) αλσηέξσ κε 

επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ΚΑΓ(Παξάξηεκα Η). 

Γ) Τθιζηάμενερ μεγάλερ επισειπήζειρ : 

 Τπφ ηελ απζηεξή πξνυπφζεζε φηη ζα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη 

έληαμε εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΗ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο 

θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, με 

ηοςλάσιζηον δύο (2) πολύ μικπέρ, μικπέρ ή μεζαίερ επηιέμηκεο 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο (Α) αλσηέξσ θαη κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα 

ΚΑΓ(Παξάξηεκα Η), ΚΑΙ, 
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  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη 

ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ  πξνγξάκκαηνο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ ΚΑΓ (Παξάξηεκα Η), 

ΚΑΙ, 

 έρνπλ ηδξπζεί θαη αξρίζεη ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν 

πξηλ ηελ 01-01-2008, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο(04/02/2011), 

Γ) Ομάδερ (ηοςλάσιζηον ηπιών) ςθιζηάμενυν ή / και Νέυν Πολύ Μικπών, 
Μικπών και Μεζαίυν επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο 

επηιεμηκφηεηαο ηεο πεξίπησζε (Α) αλσηέξσ, θαη ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη 

έληαμε εκηόρ από διακπιηό επενδςηικό ζσέδιο ΚΑΙ ζύμθυνο ζςνεπγαζίαρ 

κοινών ενεπγειών απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.(Κάζε 

εηαηξία ζπκκεηέρεη κε ην δηαθξηηφ δηθφ ηεο επελδπηηθφ ζρέδην,) 

 

 

 

 

 

 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πποϋποθέζειρ 
 

Δπηιέμηκε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξείηαη κία επηρείξεζε γηα ηελ νπνία 

ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 Ζ κνξθή ηεο επηρείξεζεο λα είλαη: Αλψλπκε Δηαηξία ή Δηαηξία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία, 

αηνκηθή επηρείξεζε ή ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ηεξνχλ 

βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο κε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε 

έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θσδηθνχο ΚΑΓ(Παξάξηεκα Η) 

 κέζα ζε κία ηξηεηία πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο δελ έρεη 

ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ 

αηηνχζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα 200.000€.(ή 100.000€ εάλ ε επηρείξεζε 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) 

 Λεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

άδεηεο ιεηηνπξγίαο. 

 Σν ύτορ ηος πποϋπολογιζμού ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δεν 

δύναηαι να ςπεπβαίνει ηο 50% ηος Μέζος Όπος ηος Κύκλος επγαζιών 
ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ή δηεηίαο ή θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο (2008, 2009 θαη 2010). 

Αποκλείονηαι ηα πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, 

ζχιινγνη, ΟΣΑ θ.α.  θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο δηθαηφρξεζεο (franchising) θαη 

θνηλνπξαμίεο, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο 

4 

Δπιλέξιμερ 
Δνέπγειερ-
Γαπάνερ 

1. Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 50%:  

2. Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ 40% 

3. Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη 

ζπζθεπαζίαο: 80% 

4. Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζε αγνξέο-ζηφρνπο. 

50% 

5. Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 40% θαη κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ 50.000,0€ 

6. Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν 50%. 
7. Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο θαη ηνπ εμσζηξεθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 10% 

Η καηανομή ηος πποϋπολογιζμού θα ππέπει να ηηπεί ςποσπευηικά ηην 

παπακάηυ ζσέζη{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}>=(50%*Πποςπολογιζμού) 

5 Πποϋπολογιζμόρ  Δληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ €30.000,00 έυρ 

€250.000,00 εςπώ 
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6 Δπισοπήγηζη 

Α) Αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεο (κηθξνκεζαίαο) Δπηρείξεζεο, θαη γηα κεκνλσκέλα 

Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ηεο πεξίπησζεο (Α): 

 45% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα. 

Β) Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο - ζπλεξγαζίεο ηεο 

πεξίπησζεο (Γ) : 

 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη, 

 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο ΜΜΔ» 

Γ) Γηα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ζε ζπλεξγαζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ (Β) θαη (Γ): 

 50% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα 

7 Ιδία ςμμεηοσή Γεν απαιηείηαι απόδειξη ιδίαρ ζςμμεηοσήρ 

8 Πποθεζμία 
Τποβολήρ 
Αιηήζευν 

 

Από 10/03/2011 έυρ 24/05/2011 

9 Πποκαηαβολή Γπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο  κέρξη θαη 50% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο επί 

ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο 

Υποζημείωζη: σπόνορ έναπξηρ επιλεξιμόηηηαρ δαπανών οπίζεηαι η ημεπομηνία πποκήπςξηρ ηος 

Ππογπάμμαηορ(04/02/2011) 

 

 

 

 

Ζ Motive ςμβοςλεςηική με μεγάλη εμπειπία ζε παπόμοια ππογπάμμαηα αλαιακβάλεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο 

φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ επηδφηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη  ππνζηεξίδεη 

ηνπο πειάηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο κέρξη θαη ην ηειηθφ ζηάδην εθηακίεπζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επηδφηεζεο. 

 

Ζ Motive πκβνπιεπηηθή θα ζαρ ενημεπώζει άμεζα γηα ηηο εμειίμεηο ησλ πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ηνπ δηθνχ ζαο θαθέινπ πξνο επηδφηεζε. Γηα ηελ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζή ζαο, 

επηθνηλσλήζηε κε ηε Motive πκβνπιεπηηθή.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι:  

ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΩΝ ΚΛΑΓΩΝ 

 
10  Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

10.52  Παξαγσγή παγσηψλ 

10.71 Αξηνπνηία· παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

10.72 Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο 

10.73 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ 

αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

10.82 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

10.83  Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

10.83.12 Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ 

ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνχ θαη θινηνχ θαθέ 

10.83.13 Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη 

ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη δχκσζε, πνπ δηαζέηνληαη ζε άκεζεο ζπζθεπαζίεο πεξηερνκέλνπ<=3 kg 

10.83.14 Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε 

10.83.15 Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ 

10.84  Παξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

10.85  Παξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ 

10.86 Παξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

10.89.11 Παξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 

11  Πνηνπνηία 

11.05  Επζνπνηία 

11.07 Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

12   Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 

13  Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 

14  Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 

15  Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), ηζαληψλ , εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ 

ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ. 

16  Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 

ζπαξηνπιεθηηθήο. 

17  Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. 

18  Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 

19  Παξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

20  Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 

21 Παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

22  Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ(θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 

23  Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 

24  Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ. 

25 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ. 

26 Καηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ πξντφλησλ 

27 Καηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

28 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

29 Καηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 

30 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

31 Καηαζθεπή επίπισλ 

32  Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

33 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο. 

41  Καηαζθεπέο Κηηξίσλ 

42  Έξγα Πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

43  Δμεηδηθεπκέλεο Καηαζθεπαζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

46 Υνλδξηθφ Δκπφξην (πιελ εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ / κνηνζηθιεηψλ) 

58  Δθδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

62.01 Γξαζηεξηφηεηεο Πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ  

62.02.20 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ 

62.02.3 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο 

62.02.30 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο 

62.02.30.02 Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 
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62.02.30.04 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ πνιπκέζσλ 

62.03 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

62.03.1 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

62.03.12 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

62.09 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

62.09.2 Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α. 

62.09.20 Άιιεο ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ π.δ.θ.α. 

63  Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο  

63.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο· δηθηπαθέο πχιεο 

63.11 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαρψξεζε θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

63.11.1 Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, παξνρήο θεληξηθνχ ππνινγηζηή, ιεηηνπξγίαο εθαξκνγψλ θαη 

παξνρήο ινηπήο ππνδνκήο ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο 

63.11.11  Τπεξεζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

63.11.11.01 Τπεξεζίεο αλάπηπμεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

63.11.11.02 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

63.11.11.03Τπεξεζίεο δηάζεζεο εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ή δηθηχσλ (ππνινγηζηηθήο ηζρχνο θιπ) 

63.11.11.04 Τπεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

63.11.13 Παξνρή ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο 

63.12 Γηθηπαθέο πχιεο (web portals) 

63.12.1 Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ (web portals) 

63.12.10 Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ (web portals) 

70.22 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

70.22.1 Τπεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

70.22.12.10 Τπεξεζίεο κειεηψλ νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο 

70.22.11 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 

70.22.12.02 Τπεξεζίεο απνηίκεζεο επηρεηξήζεσλ πξηλ απφ ζπγρσλεχζεηο ή/θαη εμαγνξέο 

70.22.13 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ 

70.22.15 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο παξαγσγήο 

70.22.16 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα εθνδηαζκνχ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

70.22.16.01 Τπεξεζίεο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα επηκειεηείαο (logistic) 

70.22.17 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

70.22.2 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο έξγσλ εθηφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

71.20  Σερληθέο Γνθηκέο θαη Αλαιχζεηο 

74.10.1 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ 

74.10.11  Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

73.11.11.01 Τπεξεζίεο γξαθίζηα δηαθεκίζεσλ 

73.11.11.02 Τπεξεζίεο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ πηλάθσλ γεληθά (παλφ)θαη επηγξαθψλ 

73.11.11.03 Τπεξεζίεο θαηαρψξηζεο αγγειηψλ θαη δηαθεκίζεσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

73.11.11.04 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ (φρη παξαγσγήο) δηαθεκηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή ηαηληψλ 

73.11.11.05 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ 

82.92 Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο (κφλν πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζ.). 

86.1  Ννζνθνκεηαθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

96.01 Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ 
 

 

1. Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 50%:  

2. Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ 40% 

3. Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο: 80% 

4. Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζε αγνξέο-ζηφρνπο. 50% 

5. Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 40% θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 50.000,0€ 

6. Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 50%. 

7. Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο θαη ηνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 10% 
 

 

 

 

Η καηανομή ηος πποϋπολογιζμού θα ππέπει να ηηπεί ςποσπευηικά ηην παπακάηυ 

ζσέζη{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}>=(50%*Πποςπολογιζμού) 
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