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«Έξυπνη Μεταποίηση» 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
• Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση 
έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία 
δραστηριοποιείται.  
● Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην 
Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης.  
● Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες 
περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται 
στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κατά τη χρονική στιγμή 
καταβολής της ενίσχυσης, μέχρι την καταβολή του συνόλου της 
ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Ελλάδα.  
● Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη 
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, 
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις,.  
● Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που 
δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων κατά, σημείο 18 του   

άρθ.2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014.  
● Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
● Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την 
οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.  
● Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει 
για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 
πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης 
ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) 
● Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.  
● Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην 
αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Να 
πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται. 
● Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  
● Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, θα εντάσσεται στους επιλέξιμους 
τομείς δραστηριότητας . 
● Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του 
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση. 
● Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει 
έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.  

 
 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας 

δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η επιδότηση επενδυτικών σχεδίων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων του ελληνικού 

βιομηχανικού οικοσυστήματος για 

την ενίσχυση της τεχνολογικής τους 

υποδομής και την αναβάθμιση του 

κατασκευαστικού τους εξοπλισμού 

με χρήση έξυπνων τεχνολογιών 

αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 
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ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται 
επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 
6.000.000 €, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες 
για: μηχανολογικό εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, 
ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής 
ταχύτητας 5G,  εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού 
ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες 

λογισμικού, υπηρεσίες ασφάλειας IT, υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κόστη πιστοποίησης, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση 
νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη 
διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, εκπαίδευση προσωπικού 
και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.  

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.  

γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου 

της μονάδας.  

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του 

εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του 

μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες 

χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)  

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 

δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, 

φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας 

εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του 

εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου κ.ά. (και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή 

αναβάθμιση των επιχειρήσεων).  

στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία  

ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και αποκτήσεις 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα άυλα 

στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή 

εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα του βιομηχανικού 

οικοσυστήματος. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών 

δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την 

ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή:                               

Από: 23/11/2022 έως: 23/01/2023 

Προϋπολογισμός Δράσης:              

73.227.620,00 €                               
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έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην 

οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η 

ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.  

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και 

προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 είναι οι ακόλουθες: αα) Οι επιλέξιμες δαπάνες 

συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς 

συμβούλους. ββ) Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα 

ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες 

παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες γγ) Δυνητικοί δικαιούχοι 

είναι μόνο ΜΜΕ και σε κάθε περίπτωση απαιτείται να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του 

Γενικού Μέρους και του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ.  

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

Επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων και 

προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 είναι οι ακόλουθες: αα) δαπάνες προσωπικού των 

εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση· 

ββ) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο 

επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται 

άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. γγ) δαπάνες συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης· δδ) δαπάνες προσωπικού των 

εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές 

δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση. 
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ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.  
Κτίρια, εγκαταστάσεις και 

περιβάλλων χώρος 
Έως 20% επιχορηγούμενου 

Π/Υ 
Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της 

επιχείρησης 

2.  

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
Έως 100% επιχορηγούμενου 

Π/Υ 
Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της 

επιχείρησης 

3.  Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών 
(για εγκαταστάσεις που θα 
συμβάλλουν στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό 

Έως 40% επιχορηγούμενου 
Π/Υ κτιριακών δαπανών 

Κτιριακές υποδομές για το ψηφιακό 
μετασχηματισμό 

4.  
Δαπάνες εργαστηριακού 

εξοπλισμού 
Έως 30% επιχορηγούμενου 

Π/Υ 
Εργαστηριακός Εξοπλισμός 

5.  
Δαπάνες λογισμικού και 

εξοπλισμού πληροφορικής 
Έως 20% επιχορηγούμενου 

Π/Υ 
Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της 

αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 

6.  

Δαπάνες συμβουλευτικών 
υπηρεσιών - μελετών για την 

προσαρμογή της επιχείρησης στις 
απαιτήσεις του Industry 4.0 

Έως 10% επιχορηγούμενου 
Π/Υ 

Τεχνική και Συμβουλευτική 
Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων 

που θα συμβάλει στην βελτίωση της 
οργάνωσης και παραγωγικότητας των 

επιχειρήσεων, στην υποστήριξη 
καινοτομικής και τεχνολογικής 

επιχειρηματικότητας και της 
εξωστρέφειας. 

7.  
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Εργατικού Δυναμικού (Upskilling 
and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη 

με το επενδυτικό σχέδιο 

Έως 10% επιχορηγούμενου 
Π/Υ 

Εκπαίδευση Προσωπικού άμεσα 
σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο 
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ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Δαπάνες Άρθρου 18 
και 31 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δαπάνες Άρθρου 14 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
Ανεξαρτήτως 

μεγέθους 
ΜΙΚΡΕΣ - ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΜΕΣΑΙΕΣ  

50% 75% 70% Βόρειο Αιγαίο 

50% 70% 60% Κρήτη 

50% 70% 60% 
Ανατολική Μακεδονία - 

Θράκη 

50% 70% 60% Κεντρική Μακεδονία 

50% 70% 60% Δυτική Μακεδονία 

50% 70% 60% Ήπειρος 

50% 70% 60% Θεσσαλία 

50% 60% 50% Ιόνια Νησιά 

50% 70% 60% Δυτική Ελλάδα 

50% 60% 50% Στερεά Ελλάδα 

50% 60% 50% Ευρυτανία 

50% 70% 60% 
Πελοπόννησος: Δήμοι 

Μεγαλόπολης, Γορτυνίας 
Τρίπολης Οιχαλίας 

50% 60% 50% 
Πελοπόννησος: Λοιποί 

Δήμοι 

50% 60% 50% Νότιο Αιγαίο 

50% 45% 35% 
Ανατολική Αττική / Δυτική 

Αττική / Πειραιάς και νήσοι 

50% 35% 25% Δυτικός τομέας Αθηνών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 
NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10.1    
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος 

10.3    Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.4*    Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 

10.5    Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 

10.6    
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων 
και προϊόντων αμύλου 

10.7    Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων 

10.8    Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 

10.9    Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 

11    Ποτοποιία 

13**    Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14    Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15    Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

16    
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 
φελλό, εκτός από έπιπλα - κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής 

17    Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

18    Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20**    Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21    
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22    
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 
πλαστικές ύλες 

23    Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24**    Παραγωγή βασικών μετάλλων 

25*    
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

26    
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων 

27    Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28    Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

29    
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

30**    Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31    Κατασκευή επίπλων 

32    Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

33    Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

  35.30.2  
Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού 
αέρα και νερού 

  38.11.1  
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων 

  38.11.4  
Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για 
αποσυναρμολόγηση 

  38.11.5  
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη 
επικίνδυνων απορριμμάτων 

  38.11.6  
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα 
απόβλητα 

 38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 
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38.3    Ανάκτηση υλικών 

  52.10.1  Υπηρεσίες αποθήκευσης 

   52.29.19.03 
Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας 
εφοδιασμού (logistics) 

  58.11.1  Έκδοση έντυπων βιβλίων 

  58.11.2  Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα 

  58.11.5  Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 

  58.13.1  Έκδοση έντυπων εφημερίδων 

  58.14.1  Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

71.2    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

 82.92   Δραστηριότητες συσκευασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και 

υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 

εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη. 


