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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα  
 

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 
 
 

Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 
 
ΣΤΟΧΟΣ 

Η παρούσα δράση στοχεύει στην :  

 Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να 

μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά 

αξιοποιημένη τεχνογνωσία,  σε επιχειρηματική καινοτομία, 

 Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως πέντε 

πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών 

υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση 

των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας 

παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Καινοτομία :  

ι) Επιστημονική ή/και Τεχνολογική (αξιοποίηση επιστημονικής ή / και τεχνολογικής φύσεως ιδέας, 

πρωτότυπης λύσης προβλήματος, ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων γνώσεων ή/και 

τεχνολογιών). 

ιι) Μη Τεχνολογική (εφαρμογή μιας  καινοτόμου / πρωτότυπης ιδέας ή εφαρμογή γνώσης μη τεχνολογικού 

χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση 

επιχείρησης ή της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης. 

ιιι) Γίνονται δεκτές και αξιολογούνται επενδυτικά σχέδια οργανωτικής καινοτομίας ή/και καινοτομίας 

marketing (υπό τους όρους και περιορισμούς του προγράμματος) υπό την προϋπόθεση  ότι  θα 

περιλαμβάνουν / συνδυάζονται  και  με  καινοτομίες προϊόντων / υπηρεσιών / διεργασιών 

2. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών. 

Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές. 

3. Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών 

ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά. 

4 Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των 

υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία 

5. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας / συνέργιας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα ή / και 

επιχειρηματικούς εταίρους. 

6. Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης. 

7. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες υπό την προϋπόθεση ότι τα 

επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 
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51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα σύμφωνα με 

τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του κεφαλαίου 6 του παρόντος. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος δύναται να είναι είτε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ιδρύσουν 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, 
προβλέπεται: 
 
Α. Φυσικά Πρόσωπα 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία: 

 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης, 

 δε διαθέτουν γεωργική ιδιότητα, να μην αποτελούν μέλος αγροτικής οικογένειας και να μην είναι 
ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 

 επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι την πρώτη 
εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης οι οποίες: 

o θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (24/5/2011), 
o θα έχουν την μορφή εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), ή ατομικής επιχείρησης ή 

κερδοσκοπικού συνεταιρισμού, 
o θα δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, 
o θα ιδρύονται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2010 (για 
προτάσεις που υποβάλλοντα εντός του 2011) ή από την 01-01-2011 (για προτάσεις που 
υποβάλλονται εντός του 2012) μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.  

 
Παράλληλα, η υπό ίδρυση επιχείρηση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης 
της ενίσχυσης, να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.), 

• να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί 
προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης  

• να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, 
• να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται).   
• να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται). 
 

Οι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες ορίζονται στο Παράρτημα I. 
 
Σημ1: Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση  

Σημ2: ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος 

ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος 
 
 
 
Β.Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν υφιστάμενες νέες μικρές και πολύ μικρές οι οποίες:   

 

Α) Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2011:  

Θα πρέπει, μέχρι και την 31-12-2010 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις 

διαχειριστικές χρήσεις οι οποίες επιδιώκουν:  

(α) την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μη αξιοποιημένης γνώσης / 

τεχνογνωσίας ή/και,  

(β) την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή / και,  

(γ) την εφαρμογή ευρηματικών / καινοτόμων/πρωτότυπων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική 

διαδικασία  / διαδικασία παροχής υπηρεσιών τους, δια μέσου της υλοποίησης και εφαρμογής πρωτότυπων, 

ευρηματικών και καινοτόμων ιδεών.  
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Β) Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντός του 2012:  

Θα πρέπει, μέχρι και την 31-12-2011 να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις 

διαχειριστικές χρήσεις και ομοίως για τα υπόλοιπα έτη που θα διαρκέσει το πρόγραμμα.  

 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα πρέπει να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.), 

• Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική 

επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης, 

• Να μην είναι προβληματική, 

• Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, 

• Να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται).   

• Να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα, 

• Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται). 

• Να λειτουργεί νόμιμα έχοντας στην επωνυμία της άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά της ή 

οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία της (π.χ. βεβαίωση των αρμοδίων για απαλλαγή ή ότι 

έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωση ή της έκδοση νέας αδείας).   
 
 
Σημ1: Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται ήδη σε επιλέξιμη οικονομική 
δραστηριότητα (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα) θα πρέπει να κάνει έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ, 
με αντίστοιχη τροποποίηση καταστατικού όπου απαιτείται, που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, 
Σημ2: Δεν αποκλείονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, 
απορρόφηση ή συγχώνευση ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 
1/1/2010. 
Σημ3: Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση  
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη). Ειδικότερα: 

 18.000.000,0 € (60%) για επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη 

σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και  

 12.000.000,00 € (40%) για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις,  
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης: 

o από €30.000,00 έως €300.000,00 για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για 

τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς - κλάδους 36, 37, 38, και 39 (NACE 

2008),  

o από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους 

τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος 

 
Σημ. Το πρόγραμμα υπόκειται στον Κανονισμό De Minimis των 200.000 ευρώ, ο κανονισμός υπαγορεύει 
ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη 
επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον 
οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
Το ποσοστό  επιδότησης ανέρχεται στο 60% για ολόκληρη την επικράτεια σε επιλέξιμες επενδυτικές 
δραστηριότητες. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Με την ολοκλήρωση του έργου, το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί τους στόχους του 
προγράμματος. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή το αργότερο 1 
χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την 
επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου. Οι στόχοι 
αυτοί, ορίζονται κατά περίπτωση ως εξής: 
• Για την Περίπτωση (Α) - Φυσικά Πρόσωπα / Υπό σύσταση Επιχειρήσεις και Νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, με σημείο αναφοράς το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης: 
ο   Απασχόληση - προσλήψεις και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 
ο   Εμπορικές Δεσμεύσεις / Πωλήσεις 
ο   Κερδοφορία 
ο   Παρουσία σε νέες αγορές / Παρουσία σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αγορές.  
ο   Πράσινη Ανάπτυξη 
•   Για την Περίπτωση (Β) - Επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία και έως πέντε πλήρεις διαχειριστικές 
χρήσεις και με σημείο αναφοράς το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης: 
ο   Διατήρηση - Αύξηση απασχόλησης (υποχρεωτικό) αξιολογούμενης σε ΕΜΕ, 
και τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:  
ο   Αύξηση κύκλου εργασιών / Εμπορικές Δεσμεύσεις / Πωλήσεις  
ο   Αύξηση κερδοφορίας. 
ο    Παρουσία σε νέες αγορές ή / και σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αγορές.  
ο    Πράσινη Ανάπτυξη  
ο    Ποιοτική αναβάθμιση εταιρικών δομών, προϊόντων υπηρεσιών. 
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης των ανωτέρω στόχων η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%. 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 

Το μέγιστο ποσοστό των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών ορίζεται ως εξής: 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον 
προϋπολογισμό του έργου 

1. Κτιριακά / Διαμόρφωση χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις 25% 

2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός  80% 

3. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες    45 % 

4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων 

πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά 

τεχνογνωσίας 

40% 

5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και 

διαδικασιών 
25% 

6. Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης 

•  20% Για δαπάνες που αντιστοιχούν 
σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει 
στοχευμένες  συνεργασίες / συνέργιες  
παν/κών ιδρυμάτων,  ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων επί τη βάσει 
συμφώνου συνεργασίας 
κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ 

• 10% και μέχρι του ποσού των 20.000 
€ για δαπάνες που αντιστοιχούν σε 
όλες τις άλλες ενέργειες της 
κατηγορίας  

7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας  20% 

8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων 

πόρων 
10% 

9.  Ανάπτυξη Πρωτοτύπων  40% 
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10. Λειτουργικές Δαπάνες** 5% και μέχρι 12.000,0€ 
 
** (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη 
διαχειριστική χρήση). 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Επί ποινής αποκλεισμού,  η  κατανομή  του προϋπολογισμού  έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες 
δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+σ)} > (50% * Π/Υ) 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών  και διαμόρφωσης χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις 
Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) 
εγκαταστάσεων, οι οποίες  εξυπηρετούν το γενικό σκοπό του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι οι 
κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για 
την στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για χώρο 
μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης. Δεν επιδοτείται 
η ανέγερση κτιρίων εκτός της κάτωθι αναφερόμενης εξαίρεσης.  
Διαμόρφωση / διαρρύθμιση παραγωγικών χώρων εργασίας και βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων 
για τη χρησιμοποίησή τους στην επένδυση. 
Κατασκευή ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, 
εξαερισμού κτλ που συνδέονται με τους σκοπούς / αντικείμενο της επένδυσης  

Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός 
Μηχανολογικός / ψηφιακός / ηλεκτρονικός  εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Hardware) 
Εξοπλισμός που αφορά: ποιοτικό έλεγχο / διασφάλιση ποιότητας / διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα 
πρότυπα 
Εξοπλισμός προοριζόμενος για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της επένδυσης,  
Εξοπλισμός απαραίτητος για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με το θεματικό 
αντικείμενο της επένδυσης.  
Εξοπλισμός για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών αυστηρά σχετιζόμενων με 
το αντικείμενο της επένδυσης.  

Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες 
Εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη 
ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 

• Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών 
• Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών της 

επένδυσης 
• Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθηκών / πρώτων υλών κτλ  
• Προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαμβανομένων των 

εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικού καταστήματος – αγορών κτλ  
• Πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας Business Intelligence. 
• Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Πελατειακών Σχέσεων 
• Δημιουργία Ιστοσελίδων 

Προμήθεια δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού (άδειες χρήσης)  

Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται

μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες). 

Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία  

δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας 
Απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά 
προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.) 

Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων 
Σχεδιασμός προϊόντων / συσκευασίας  
Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών , διαδικασιών.  
Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων (ποιότητας, υπηρεσιών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας 
πληροφοριών, εισόδου σε επιλεγμένες αγορές κτλ) 
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MENTORING  ΑΕ 
 Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων 

115 23, Αθήνα 
Τ.  210 6800743 
Φ.  210 6800744 

e-mail: info@mentoring.com.gr   
web: www.mentoring.com.gr 

 

Δοκιμές, επαληθεύσεις προϊόντων και εξασφάλιση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από πιστοποιημένα 
εργαστήρια εσωτερικού / εξωτερικού  
Πιστοποίηση ή και διαπίστευση όπου απαιτείται για δικαίωμα εισόδου σε συγκεκριμένες αγορές.   

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 
Εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.  
Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας εφ’ 
όσων καταλήγουν σε πιστοποίηση / διαπίστευση.  
Εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένες  συνεργασίες / συνέργιες  με πανεπιστημιακά ιδρύματα,  
ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ  

Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας 
Προβολή προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών μέσω του διαδικτύου  
Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού 
Μελέτη για την ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας  
Συμμετοχή σε εκθέσεις  

Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων 
Δαπάνες μισθοδοσίας στελέχους / στελεχών υψηλών προσόντων (ερευνητές, μηχανικοί, σχεδιαστές και 
υπεύθυνοι μάρκετινγκ που διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο και τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική 
πείρα ή / και είναι κάτοχοι Διδακτορικού ή κατ΄ ελάχιστον εξειδικευμένου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) 

Ανάπτυξη Πρωτοτύπων 
Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοτύπων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν 
κατ' ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν 
μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τον πρώτο κύκλο υποβολής είναι δυνατή από τις  1/8/2011 και θα 
ολοκληρωθεί στις 18/10/2011. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ορίζεται η ημερομηνία 
προκήρυξης του προγράμματος (24-05-2011). Για όλους τους επόμενους κύκλους του προγράμματος ορίζεται 
η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής έκαστου κύκλου.  
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 
ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης. 
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING AE 
στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr 

 
Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς 

και η τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING, δεν 
επιφέρει καμία δέσμευση ή/και οικονομική υποχρέωση από πλευράς των 

ενδιαφερομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 01.6    
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 

 02.4    Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

 07.2    Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08     Λοιπά ορυχεία και λατομεία *** 

09     Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης*** 

10          Βιομηχανία τροφίμων.  

 10.52    
Παραγωγή παγωτών 

 10.71       
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

 10.72       
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

 10.73    

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και 
παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων 

 10.82       Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

 10.83    Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

   

10.83.12 

    

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, 
αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των 
υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ 

  

10.83.13 

  

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί 
ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και 
τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που 
διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 
kg 

  
10.83.14 

    
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, 
συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε 

   10.83.15    Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων 

 10.84    Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

 10.85      Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

 10.86       
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής και διαιτητικών τροφών 

  10.89.11     
Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων 
τους 

11     Βιομηχανία Ποτών 

  11.01.1   Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

 11.05    Ζυθοποιία 

 11.07    
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 

12         
Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13         

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών  
(με την εξαίρεση των συνθετικών ινών - βλέπε 
κάτωθι εξαιρέσεις)  

14         Κατασκευή ειδών ένδυσης 

15         

Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών 
σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων 
και υποδημάτων. 

16         

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από 
ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή 
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής. 

17         
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων 
από χαρτί. 
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ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

18         

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και 
εικόνας ή μέσων πληροφορικής. 

19         
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου 

20         Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 

21         
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22         
Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικές ύλες. 

23         
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά 
ορυκτά. 

24         
Παραγωγή βασικών μετάλλων  (εκτός των κάτωθι 
αναφερόμενων εξαιρέσεων)  

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 (εκτός 
των κάτωθι αναφερόμενων εξαιρέσεων) 

31         Κατασκευή επίπλων 

32         
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (εκτός των 
κάτωθι αναφερόμενων εξαιρέσεων) 

33         
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων 
εξοπλισμού. 

36     Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
37     Επεξεργασία Λυμάτων  

38     
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών 

39     
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες 
για τη διαχείριση αποβλήτων 

58     Εκδοτικές Δραστηριότητες  

 58.2    Έκδοση λογισμικού 

61     Τηλεπικοινωνίες 

 61.1    Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

 61.2    Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

 61.3    Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.0     

Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες  

 62.01    
Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
συστημάτων.  

    62.02.3     
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες 
της πληροφορίας 

      62.02.30   
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες 
της πληροφορίας 

        62.02.30.02 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου 
λογισμικού εφαρμογών 

        62.02.30.04 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 

  62.03       Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  

    62.03.1     Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

      62.03.12   Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού 
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ΤΟΜΕΙΣ 
ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 
NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

υπολογιστή 

  62.09       

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

    62.09.2     

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
π.δ.κ.α. 

      62.09.20   

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
π.δ.κ.α. 

63         Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

63.1         
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 
συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες 

  63.11       
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 
συναφείς δραστηριότητες 

    63.11.1     

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής 
κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και 
παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της 
πληροφορίας 

      63.11.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 

        63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.03 
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων 
ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 

        63.11.11.04 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 

      63.11.13   Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 

  63.12       Δικτυακές πύλες (web portals) 

    63.12.1     
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web 
portals) 

      63.12.10   
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web 
portals) 

71     

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και 
αναλύσεις 

 71.20    Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις 

72     Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

74     
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες 

  74.10.1     

Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 
βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες 
εξειδικευμένου σχεδιασμού 

  74.10.2   Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

  82.92       
Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων 
που ανήκουν σε επιλέξιμες δρασ.). 

    82.92.10.05 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας 
εμπορευμάτων 

 91        
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 

       
 


