Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στόχος
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα
προϊόντα και υπηρεσίες και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών,
αποσκοπώντας:
•
•
•

στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας),
στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική
προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις,
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο
ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:
•
•
•

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες
απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις όπως:
•
•
•

•
•

Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους του κλάδους της οικονομίας. Ως επιλέξιμες οικονομικές
δραστηριότητες νοούνται αποκλειστικά οι δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής, όπως
αναλύονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης. Οι ΚΑΔ πρέπει να είναι ενεργοί πριν την έναρξη
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που
ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά.
Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα
αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται:
o ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της
Αίτησης Χρηματοδότησης
o ότι θα ενεργοποιήσουν – εφόσον δεν υφίσταται ήδη κατά τη φάση υποβολής πρότασης –
επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, πριν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις στην Πρόσκληση του προγράμματος.

Ενισχυόμενες Δραστηριότητες
Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος:
•

Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και
οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.
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•
•

Διενέργεια έρευνας αγοράς.
Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε
εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κ.λπ.), για τις οποίες τεκμηριώνεται
πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου,

Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:
•
•
•

Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός.
Τεχνικός Σχεδιασμός - Υλοποίηση του προϊόντος.
Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)

Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση
•
•
•

Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις.
Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

Επιλέξιμες Δαπάνες
ΚΔ1 - Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:
•

•
•

στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον
δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου),
σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση
εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου.

ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες:
• Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους. Ερευνητικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο
φυσικό αντικείμενο του Έργου και ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης παροχής
υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
• Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων (π.χ. εκπόνηση
μελετών, εμπειρογνωμοσύνη) με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για το έργο και δεν αφορούν τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη
κατηγορία εμπίπτουν και οι
• Δαπάνες εκπόνησης Μελέτης Σκοπιμότητας.
• Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις.
• Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης.
ΚΔ3 - Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)
• Δαπάνες μετακινήσεων.
• Δαπάνες δημοσιότητας.
• Αναλώσιμα.
• Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.
• Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
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ΚΔ4 - Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)
• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα
όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο,
επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά
αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε
λογισμικό.

Προϋπολογισμός και Ποσοστό Χρηματοδότησης
Μέγεθος επιχείρησης

Κατώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος
επιλέξιμος προϋπολογισμός

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες

200.000,00 Ευρώ

2.000.000,00 Ευρώ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 100.000.000,00 € χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

Ένταση ενίσχυσης
Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής:

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Βιομηχανικής έρευνας
Μικρές
Μεσαίες

1.
•
•
•

Ίδια κεφάλαια
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου
Φορολογηθέντα αποθεματικά
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου από
κεφαλαιοποίηση:
(α) κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της
επιχείρησης προς τους εταίρους
(β) κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου
κερδών εις Νέο

2. Ξένα κεφάλαια
• Δανειακά κεφάλαια

Ένταση:
70%
60%

Πειραματικής ανάπτυξης
Μικρές
Μεσαίες

45%
35%

Μελέτης σκοπιμότητας
Μικρές
Μεσαίες

70%
60%

Προστασίας παραχθείσας γνώσης
Μικρές
Μεσαίες

50%
50%

Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
Μικρές
Μεσαίες

50%
50%

Διαδικαστικής & Οργανωτικής καινοτομίας
Μικρές
Μεσαίες

50%
50%
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Κριτήρια αξιολόγησης (για υφιστάμενες επιχειρήσεις )

Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 300 βαθμοί και ελάχιστη
αποδεκτή 150 βαθμοί. Προτάσεις που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία < 150 βαθμούς απορρίπτονται.

Προθεσμία και Διάρκεια Έργων
✓ Υποβολή αιτήσεων : από 22/6/2022 έως 30/09/2022.
Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων είναι (24) ημερολογιακοί μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης.

Σημαντικές επισημάνσεις
• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού
σχεδίου.
• Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών, δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που
υποβληθούν τέτοιες δαπάνες προς πιστοποίηση τότε το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη
επιλέξιμο.
• Δεν ενισχύονται δραστηριότητες που αντίκεινται στην εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης
σημαντικής βλάβης».
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ΠΙΝΑΚΑΣ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Επένδυσης
ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

Έκδοση λογισμικού
Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές

58.21

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που
διαθέτονται συσκευασμένα

58.21.1
58.21.10

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που
διαθέτονται συσκευασμένα
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που
κατεβάζονται (download) από το Internet

58.21.2
58.21.20
58.21.3
58.21.30
58.29

Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που
κατεβάζονται (download) από το Internet
Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line)
σύνδεση
Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line)
σύνδεση
Έκδοση άλλου λογισμικού
Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που
διατίθεται σε συσκευασία

58.29.1
58.29.11

Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που
διατίθενται σε συσκευασία

58.29.12

Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διατίθεται σε
συσκευασία

58.29.13

Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων
δεδομένων, που διατίθεται σε συσκευασία

58.29.14
58.29.2

58.29.21

58.29.29

Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και
γλωσσών προγραμματισμού, που διατίθεται
σε συσκευασία
Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που
διατίθεται σε συσκευασία
Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού
επιχειρηματικής παραγωγικότητας και
οικιακής χρήσης, που διατίθεται σε
συσκευασία
Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που
διατίθενται σε συσκευασία
Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται
(download) από το Internet

58.29.3
58.29.31

Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που
κατεβάζεται (download) από το Internet

58.29.32

Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που
κατεβάζεται (download) από το Internet

58.29.4

Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού
Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού
58.29.40
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Δραστηριότητες προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

62.0

Δραστηριότητες προγραμματισμού
ηλεκτρονικών συστημάτων

62.01

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης
τεχνολογιών της πληροφορίας

62.01.01

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης
τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

62.01.11
62.01.11.01

Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, που παράγονται ή
ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

62.01.11.02

Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης
λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

62.01.11.03

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων
(multimedia)

62.01.11.04
62.01.11.05
62.01.11.06
62.01.11.07

Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο
διαδίκτυο
Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος
λογισμικού
Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος
λογισμικού
Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και
ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης
τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και
συστήματα

62.01.12
62.01.02

Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
παιχνιδιών υπολογιστή

62.01.21
62.01.29

72.19.29.04

Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων
διαδραστικών πολυμέσων (interactive
multimedia)
Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική

72.19.29.09

Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

72.19.29.01

6

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Πίνακας

Συμπληρωματικοί ΚΑΔ επένδυσης
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού των Δικαιούχων, στον Πίνακα
που ακολουθεί ( Συμπληρωματικοί ΚΑΔ επένδυσης ) αποτυπώνονται οι συμπληρωματικοί ΚΑΔ Επένδυσης,
οι οποίοι μπορούν να επιλεγούν μόνο σε συνδυασμό με τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ του Πίνακα
Επιλέξιμοι ΚΑΔ Επένδυσης

Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση
παιχνιδιών υπολογιστή
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση
παιχνιδιών υπολογιστή
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα
δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα
δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή

58.21.4
58.21.40
58.29.5
58.29.50
61

Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και
μηνυμάτων

61.1
61.10
61.10.01

Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση
και χρήση

61.10.11
61.10.11.01
61.10.12

Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του
κοινού
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία
κλήσεων
Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα
(καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών

61.10.13

Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες
(καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες

61.10.02

Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες
(καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες

61.10.20

Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω
ενσύρματων (καλωδιακών)
τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω
ενσύρματων (καλωδιακών)
τηλεπικοινωνιακών δικτύων

61.10.03

61.10.30

Ενσύρματες (καλωδιακές)διαδικτυακές
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

61.10.04
61.10.42

Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων

61.10.43

Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων

61.10.49

Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
61.10.49.01

Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω
καλωδιακού διαδικτύου
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Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον
μέσω καλωδιακής υποδομής

61.10.05

61.10.51

61.10.52

61.10.53
61.2
61.20
61.20.1
61.20.11

61.20.11.01

61.20.12
61.20.13
61.20.2
61.20.20
61.20.3
61.20.30
61.20.4
61.20.41
61.20.42
61.20.49
61.20.49.01
61.20.5
61.20.50
61.3
61.30
61.30.1

61.30.10
61.30.10.01

Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον
μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή
βασικού πακέτου προγράμματος
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον
μέσω καλωδιακής υποδομής – με παροχή
διακριτού πακέτου προγράμματος
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον
μέσω καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά
θέαση
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές
υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα
τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας –
πρόσβαση και χρήση
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας,
που αμείβεται με προμήθεια επί των
λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης,
φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών
συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης
στόχων κ.λπ., καθώς και επί της επιδότησης
της συσκευής
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία
κλήσης
Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για
τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες
τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες
τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών
τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων
Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων
Άλλες ασύρματες διαδικτυακές υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω
ασύρματου διαδικτύου
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον
μέσω ασύρματης υποδομής
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον
μέσω ασύρματης υποδομής
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές
δραστηριότητες
Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών,
εκτός των υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής
προγράμματος μέσω δορυφόρου
Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών,
εκτός των υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής
προγράμματος μέσω δορυφόρου
Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων
ραδιοτηλεφωνίας
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Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος
μέσω δορυφόρου
Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος
μέσω δορυφόρου
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30.2
61.30.20
61.9
61.90

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.90.1

Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
61.90.10

Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
61.90.10.01

Υπηρεσίες θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας

61.90.10.02

Υπηρεσίες ραδιοταξί

61.90.10.03

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας αέρα - εδάφους

61.90.10.04

Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (VoIP)

61.90.10.05

Υπηρεσίες τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.02

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
υλικού (Hardware) υπολογιστών

62.02.01

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
υλικού (Hardware) υπολογιστών

62.02.10

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
συστημάτων και λογισμικού

62.02.02

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
συστημάτων και λογισμικού

62.02.20

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για
τεχνολογίες της πληροφορίας

62.02.03

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για
τεχνολογίες της πληροφορίας

62.02.30
62.02.30.01

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων

62.02.30.02

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών

62.02.30.03
62.02.30.04
62.03
62.03.01
62.03.11

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων
υπολογιστών
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
πολυμέσων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών
συστημάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών
συστημάτων
Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου
Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων
ηλεκτρονικού υπολογιστή

62.03.12

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών

62.09

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

62.09.01
62.09.10
62.09.02

62.09.20
62.09.20.01

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών π.δ.κ.α.
Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης
ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κ.λπ.)
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63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και
συναφείς δραστηριότητες δικτυακές πύλες
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και
συναφείς δραστηριότητες

63.11

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

63.11.01
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
63.11.11.04

63.11.11.05

Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας
δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος
κ.λπ.)
Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής
δεδομένων
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή
ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής
προς επεξεργασία δεδομένων

63.11.12

Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

63.11.13

Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

63.11.19

Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας
(καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της
πληροφορίας (ΙΤ)
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