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ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2011 
 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

ΔΡΑΣΗ 1 
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 

(σε φάση start-up)» 
 

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ έως: 17/2/2012 

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100% 
 

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από: 10.000€ έως 20.000€ και σε περίπτωση δημιουργίας 

τουλάχιστον μίας (1) θέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης ποσό 35.000€ 

 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης  

 

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηματία, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50% του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της πρότασης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Αφορά: 

1. Στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών (σε επιλέξιμους μόνο ΚΑΔ) και  

2. Στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί  μετά την 1/1/2011 και έως 11/10/2011 (εφόσον 

έχουν τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ και το σχέδιο αφορά τον επιλέξιμο ΚΑΔ. Σημειώνεται ότι για τις 

επιχειρήσεις αυτές, αν δεν έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορούν να υποβάλλουν εφόσον έχουν προβεί σε σχετική 

προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ) 

 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως 

αναφέρονται στο Κεφ. Ε. 

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:  

- Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 σε επιλέξιμο ΚΑΔ ή να έχουν την 

ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας).  

- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).  

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα 

πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του 

(λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 

για υπαγωγή στο πρόγραμμα.  

 

Δεν επιδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: 

- Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).  

- Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).  

- Οι επιχειρήσεις με έδρα το Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) 

- Δεν επιδοτείται ο ΦΠΑ 
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Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες, από 12/10/2011 και μετά: 

 Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης  
Μέγιστο επιλέξιμο 

ποσοστό / ποσό 

1.  
ΕΝΟΙΚΙΑ  
Περιλαμβάνει κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου 

50%  

2.  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 
Περιλαμβάνει δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερή & κινητή 

τηλεφωνία, διαδίκτυο, (εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης) 
40%  

3.  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και 

παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης 

(π.χ. Εγγραφή σε Επιμελητήρια, έναρξη στην Εφορία, αμοιβή μηχανικού κλπ). 

10%  

4.  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 
Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης. Απαιτείται σχετική 

σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

10%  

5.  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Περιλαμβάνει την αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου 

επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης του. 

Απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

5%  

6.  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Αφορά συμμετοχή εργαζόμενου/νων ή επιχειρηματία σε προγράμματα κατάρτισης 

που πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης 

και αφορούν αντικείμενο σχετικό με την δραστηριότητα της επιχείρησης. Η 

ενέργεια αποδεικνύεται με την προσκόμιση της βεβαίωσης κατάρτισης. 

20%  

7.  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 
Περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που ΔΕΝ έχει επιχορηγηθεί από το παρόν 

πρόγραμμα. Περιλαμβάνεται πάσης φύσεως εξοπλισμός (μηχανήματα, έπιπλα, 

κλπ), ακόμα και μεταχειρισμένος, για αποσβέσεις από 12/10/2011 και μετά 

5%  

8.  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Περιλαμβάνει αγορά πάγιου εξοπλισμού με leasing και προμήθεια αναλωσίμων 

υλικών, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. Οι πρώτες ύλες και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα αφορούν μόνο εταιρείες του κλάδου της μεταποίησης 

10%  

9.  

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) 
Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας 12 μηνών (μεικτές αποδοχές και ασφαλιστικές 

εισφορές) του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων της επιχείρησης με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας. Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα 

πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών 

από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 

δώδεκα (12) μήνες. Δεν μπορεί να επιχορηγείται από άλλο πρόγραμμα (πχ ΟΕΑΔ) 

και ο νέος εργαζόμενος οφείλει κατά την πρόσληψη του να έχει κάρτα ανεργίας. 

15.000 €  

 

Λοιποί Όροι 
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του οικονομικού και 

φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, εφόσον με την αιτούμενη τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι 

προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη Πράξη και τα κριτήρια βαθμολόγησής του.  

Το σύνολο των τροποποιήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το 30% του αρχικά εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού (να είναι δηλαδή κατώτερο του 70% του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού). Σημειώνεται 

ότι, δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης.  
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Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

Δ1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημ/νία κοινοποίησης της απόφασης ένταξης 

υποβάλλονται:  

- Δελτίο ανεργίας  ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟΥ με επιλέξιμο ΚΑΔ 

- Φωτοτυπία ταυτότητας 

- Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 

o Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και ΦΕΚ εκπροσώπησης  

o Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και πιστοποιητικό 

από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης, νόμιμα δημοσιευμένο. 

o Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις 

τροποποιήσεις.  

- Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας: Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία ένταξης ή  απαλλακτικό 

εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας 

προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο και υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, περί άδειας 

λειτουργίας. 

- Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου: Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 

επιχείρησης). Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από  την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ του οποίου η λήξη θα καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.  

- Στοιχεία επιχειρηματία: Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας 

(ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ), Γ) Επαγγελματική κατάρτιση (βεβαιώσεις από 

πιστοποιημένους φορείς) 

- Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού: Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και αντίγραφο 

βιβλίου νεοπροσλαμβανομένου (Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται νέες θέσεις εργασίας) 

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

φορέα πρότασης, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος 

 

Δ2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου, ο 

επιχειρηματίας υποχρεούται να υποβάλει Αίτηση Ολοκλήρωσης συνοδευόμενη από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  
- Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.  

- Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα 

επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης που αφορούν σε επιλέξιμες 

δαπάνες (π.χ λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, αποσβέσεις 

παγίων, κλπ.).  

- Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του επιχειρηματία.  

- Αντίγραφο θεωρημένων καταστάσεων της Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να αποδεικνύεται η 

νέα θέση εργασίας.  

- Αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) των τριμήνων της υλοποίησης του 

σχεδίου.  
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Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

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 

10.83.12 
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 

11.01.1 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. 

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 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων εξοπλισμού. 
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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 

41 Κατασκευές Κτιρίων  

42 Έργα Πολιτικού μηχανικού  

43 Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες  

46 Χονδρικό Εμπόριο (πλην εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων / μοτοσικλετών)  

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

50 Πλωτές μεταφορές 

51 Αεροπορικές μεταφορές 

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20  
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης 

της 55.20.19) 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

58 Εκδοτικές Δραστηριότητες  

61.1 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.2 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.3 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62 
Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες  

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

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 

70.22.16.01 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 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

73.11.11 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 

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 

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 δραστηριότητες) 

95.11.10.01 Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων 

 


