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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
  

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» 
 

Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 
 
ΣΤΟΧΟΣ 
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας στοχεύοντας : 

 Στην ενίσχυση των συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 
 Στην αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο εξωτερικό  
 Στην υποστήριξη της επέκτασης των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων εκτός 
συνόρων 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

• Εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή 
Ετερόρρυθμη Εταιρία), οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας, 

• Επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα I, 
• Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική, 
• Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από τις νέες και υφιστάμενες 

επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή διετίας ή κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, 

• Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη 
δραστηριότητά τους, 

• επιλέξιμες θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν 
από 0 έως 250 άτομα (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου 
εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια €. 

 
Επιπρόσθετα, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: 
 
Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις: 

• που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης των κατασκευών και των 
υπηρεσιών και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως 
περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα Ι), και 

• έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την 01-01-2010, έχουν 
κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση, του λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε μέχρι και 
την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 

 
Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
χώρο στους τομείς του Εμπορίου, οι οποίες: 

• ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον 
πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα I), 

• έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την 01-01-2010, έχουν 
κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση, 

• λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, και 
• Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό 

επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του 
προγράμματος, με τουλάχιστον μία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α) ανωτέρω με επιλέξιμη 
δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα I  

 
Γ) Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις: 

• Εφόσον δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών και των 
υπηρεσιών και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως 
περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα I), και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει 
την επιλέξιμη δραστηριότητά τους το αργότερο πριν την 01-01-2008, λειτουργούν αδιαλείπτως από 
τότε μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, 
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• Εφόσον υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο 
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο 
(2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και με επιλέξιμη 
δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι,  

 
Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) υφιστάμενων ή / και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι 
οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωση (Α) ανωτέρω, και υποβάλουν προς αξιολόγηση και 
ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του προγράμματος. 
 
Σημ1: Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (Δ) ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα: 
• Το σύμφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συμμετέχει με 
το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με τους στόχους και το περιεχόμενο 
της συνεργασίας κα περιλαμβάνει κοινές ενέργειες (αλλά διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο 
σύμφωνο συνεργασίας. 
• Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών στη βάση προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ 
των μελών που το απαρτίζουν για την μείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την 
αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ 
• «Η ύπαρξη (και τήρηση) του συμφώνου συνεργασίας εξασφαλίζει υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης για κάθε 
έναν από τους συμμετέχοντες»  
• Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με τις τελικά 
υλοποιημένες και πιστοποιημένες δαπάνες που αντιστοιχούν σε έκαστο «ατομικό» επενδυτικό σχέδιο. 

• «Για την καταβολή του πρόσθετου ποσοστού επιχορήγησης σε έκαστο επενδυτικό σχέδιο, θα πρέπει να έχουν 
εκτελεστεί οι κοινές ενέργειες που προβλέπονται στο σύμφωνο συνεργασίας».  
• Όλοι οι συμβαλλόμενοι εταίροι θα πρέπει να είναι πλήρως επιλέξιμοι και έκαστος εξ αυτών να πληροί πλήρως 
όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα. 

 
Σημ2: Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό De Minimis (αριθ.1998/2006). Σύμφωνα με τον κανονισμό 
αυτό, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε περίοδο 3 ετών πριν την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος είναι 100 εκ. €. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 € έως 
€250.000,00 €. 
 
Σημ: Σε κάθε περίπτωση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου 
επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010) ή κατά περίπτωση διετίας ή τουλάχιστον της μίας 
πλήρους και ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και 
διαμορφώνεται ως εξής: 
Α) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της 
περίπτωσης (Α): 

• 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια. 
Β) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) : 

• 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και, 
• 50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ 

Γ) Για Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (Δ): 
• 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια»  

 
Η ίδια συμμετοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% 
 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατό να δοθεί προκαταβολή μέχρι το 50% της συνολικής 
επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται με την ολοκλήρωση 
του 50% της επένδυσης και η αποπληρωμή με την ολοκλήρωση του έργου. 
 
ΣΗΜ. Το 15% της επιχορήγησης θα αποδίδεται εφόσον έχουν επιτευχθεί, το αργότερο σε ένα χρόνο από την 
ολοκλήρωση του προγράμματος οι στόχοι του (με την ύπαρξη δελτίων παραγγελίας ή / και συμβολαίων / 
συμφωνητικών συνεργασίας με επιχειρήσεις του εξωτερικού κλπ.) 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες δαπανών: 

1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός, 
2. Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών, 
3. Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας, 
4. Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους, 
5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, 
6. Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και 

μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
7. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 

 
Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό ανά κατηγορία δαπάνης είναι: 
 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 
Στον π/ϋ του έργου 

1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 50% 
2 Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 40% 

3 Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης 
προϊόντων και συσκευασίας 80% 

4 Ενέργειες προβολής και προώθησης σε 
αγορές – στόχους 50% 

5 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης 40% και μέχρι του ποσού των 50.000,00 € 

6 
Προστασία ή απόκτηση και χρήση 

πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και 
μεταφοράς τεχνογνωσίας 

50% 

7 Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και 
ανθρωπίνων πόρων 10% 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών συγκαταλέγονται: 
 

• Κ.Δ. (1): «Δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού». Ενδεικτικά αναφέρονται: 
o Δαπάνες Προμήθειας Βασικού Εξοπλισμού  
o Ψηφιακός / Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

• Κ.Δ. (2): «Δαπάνες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Ενδεικτικά αναφέρονται: 
o Λογισμικό CRM, 
o Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, 
o Προμήθεια αυτόματων συστημάτων σχεδιαστικού εξοπλισμού και λογισμικού, 
o Εφαρμογές διαδικτυακής προβολής, 
o Λογισμικό ασφάλειας ηλεκτρονικών πληροφοριών, 
o Προμήθεια Λογισμικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού ελέγχου, 
o Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των 

Παραγόμενων Προϊόντων, 
o Παραμετροποίηση μέχρι το 10% του συνόλου της αξίας του λογισμικού 

 
• Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας » στις 

οποίες περιλαμβάνονται: 
o Σχεδιασμός προϊόντος, 
o Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας 
o Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων 
o Δοκιμές – Πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων 
o Αγορά τεχνογνωσίας 
o Πιστοποίηση (ή και διαπίστευση όπου απαιτείται) για δικαίωμα εισόδου σε συγκεκριμένες 

αγορές. 
• Κ.Δ. (4): «Δαπάνες Προβολής / Προώθησης σε αγορές στόχους» στις οποίες περιλαμβάνονται: 

o Συμμετοχή σε Διεθνείς ή Επαγγελματικές Εκθέσεις που έχουν σαφή προσανατολισμό προς την 
διεθνή προβολή / εξωστρέφεια και αφορούν το λανσάρισμα νέου ή ήδη υπάρχοντος 
προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές, 

o Μετακινήσεις που σχετίζονται άμεσα με εκθέσεις εξωστρεφούς προσανατολισμού, 
o Προώθηση /προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου (π.χ. Σύνδεση – Συμμετοχή σε e-

marketplace), 



 

   
      MENTORING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΕ                                          Σελ. 4 

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 

 

o Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας που πραγματοποιούνται σε καταστήματα του εξωτερικού σε 
αγορά –στόχο (In-Store Marketing), 

o Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού, 
o Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, 
o Διαφημιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε ΜΜΕ του εξωτερικού, 
o Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα 

σύγχρονα μέσα. 
• Κ.Δ. (5): «Δαπάνες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» στις οποίες περιλαμβάνονται: 

o Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηματικού σχεδίου 
o Εκπόνηση μελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk assessment, marketing plan, 

feasibility study) 
o Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας 
o Σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης 
o Εξειδικευμένες μελέτες διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων. 

• Κ.Δ. (6): «Δαπάνες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και 
μεταφοράς τεχνογνωσίας» στις οποίες περιλαμβάνονται: 

o Ενέργειες και παραστατικά αγοράς και μεταφοράς τεχνογνωσίας Αναλυτικές συμβάσεις 
θεωρημένες στη ΔΟΥ 

o Έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα αποτελέσματα χρήσης της. 
o Άδειες χρήσης 

• Κ.Δ. (7): «Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων» (έως 10% του συνολικού 
π/ϋ) στις οποίες περιλαμβάνονται: 

o τον σχεδιασμό στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της 
επιχείρησης και προγράμματος δράσης για τα επόμενα δυο χρόνια, 

o την οργάνωση διαδικασιών για εφαρμογή του σχεδίου από την επιχείρηση και  
o τις πρώτες ενέργειες εφαρμογής του σχεδίου. 

 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης 
ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσει από την 10η Μαρτίου 2011 έως την 14η Ιουνίου 
2011. 
 
 
 
 
 

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 ΚΑΔ 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
10,11     Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 

12     Παραγωγή προϊόντων καπνού 
13     Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών. 
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. 

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 
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     Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων 

ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή 
ρολογιών κάθε είδους. 

41     Κατασκευές Κτιρίων 
42     Έργα Πολιτικού μηχανικού 
43     Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες 
46     Χονδρικό Εμπόριο (πλην εμπόριο μηχανοκινήτων 

οχημάτων / μοτοσικλετών) 
58     Εκδοτικές Δραστηριότητες 
    

62.02.20 
 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 

συστημάτων 
και λογισμικού 

   
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 
  62.03.01   Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 
    

62.03.12 
 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 
 62.09    Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
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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 
    63.11.01.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 
    63.11.01.03 Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας 

δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 
    63.11.01.04 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) 
 70.22    Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 

συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 
   

70.22.1 
  Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 

Διαχείρισης 
    70.22.12.10 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής 

έρευνας 
    

70.22.11 
 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής 

διαχείρισης 
     

70.22.12.02 
Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από 
συγχωνεύσεις ή και εξαγορές 

    
70.22.13 

 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
μάρκετινγκ 

    
70.22.15 

 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
οργάνωσης παραγωγής 

    
70.22.16 

 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 
εφοδιασμού και 
άλλων συμβουλών διαχείρισης 

     
70.22.16.01 

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας 
(logistic) 

   70.22.17  Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 
  70.22.2   Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των 

κατασκευαστικών 
 71.20    Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις 
   

74.10.1 
  Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 

βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες 
εξειδικευμένου σχεδιασμού 

   74.10.11  Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 
    73.11.11.01 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 
     

73.11.11.02 
Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά 
(πανό) 
και επιγραφών 

     
73.11.11.03 

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε 
εφημερίδες και περιοδικά 

     
73.11.11.04 

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) 
διαφημιστικών 
αντικειμένων ή ταινιών 

    73.11.11.05 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 
 82.92    Δραστηριότητες συσκευασίας 
 86.1    Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 
 96.01    Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 

κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων. 

 


