ΚΑΔ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE

Τους παρακάτω ΚΑΔ πρέπει να τους διαθέτει η επιχείρηση πριν την υποβολή πρότασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Εκδοτικές δραστηριότητες

58.2

Έκδοση λογισμικού
Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται
συσκευασμένα
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται
συσκευασμένα
Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται
(download) από το Internet
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
Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διατίθενται
σε συσκευασία
Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διατίθεται σε
συσκευασία
Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων,
που διατίθεται σε συσκευασία
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
Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται
(download) από το Internet
Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται
(download) από το Internet
Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού
Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού

58.21
58.21.1
58.21.10
58.21.2
58.21.20
58.21.3
58.21.30
58.29
58.29.1
58.29.11
58.29.12
58.29.13
58.29.14
58.29.2
58.29.21
58.29.29
58.29.3
58.29.31
58.29.32
58.29.4
58.29.40
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Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
62.0
62.01

62.01.1
62.01.11
62.01.11.01
62.01.11.02
62.01.11.03
62.01.11.04
62.01.11.05
62.01.11.06
62.01.11.07
62.01.12
62.01.2
62.01.21
62.01.29
72.19.29.01
72.19.29.04
72.19.29.09

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
συστημάτων
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών
της πληροφορίας
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών
της πληροφορίας για εφαρμογές
Παραγωγή
προγραμμάτων
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται
κατόπιν παραγγελίας
Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού
εφαρμογών τηλεματικής
Υπηρεσίες
ανάπτυξης
λογισμικού
πολυμέσων
(multimedia)
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
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών
υπολογιστή
Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων
διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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
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Τηλεπικοινωνίες

61.1
61.10
61.10.1
61.10.11
61.10.11.01
61.10.12
61.10.13
61.10.2
61.10.20
61.10.3
61.10.30
61.10.4
61.10.42
61.10.43
61.10.49
61.10.49.01
61.10.5
61.10.51
61.10.52
61.10.53

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – πρόσβαση και
χρήση
Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας – στοιχεία κλήσεων
Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα
(καλωδιακά) συστήματα τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές)
τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσίες φορέα για ενσύρματες (καλωδιακές)
τηλεπικοινωνίες
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων
(καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων
(καλωδιακών) τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο
μέσω καλωδιακών δικτύων
Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο
μέσω καλωδιακών δικτύων
Άλλες ενσύρματες (καλωδιακές) διαδικτυακές
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού
διαδίκτυου
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω
καλωδιακής υποδομής
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω
καλωδιακής υποδομής – με παροχή βασικού πακέτου
προγράμματος
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω
καλωδιακής υποδομής – με παροχή διακριτούπακέτου
προγράμματος
Υπηρεσίες διανομής προγράμματος κατ' οίκον μέσω
καλωδιακής υποδομής – με χρέωση ανά θέαση

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
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
61.30.2
61.30.20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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 κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της
συσκευής
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – στοιχεία κλήσης
Ιδιωτικές
υπηρεσίες
δικτύου για ασύρματα
συστήματα 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
διαδίκτυου
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
Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω
δορυφόρου
Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω
δορυφόρου

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
61.9
61.90

61.90.1
61.90.10
61.90.10.01
61.90.10.02
61.90.10.03
61.90.10.04
61.90.10.05
62.02
62.02.1
62.02.10
62.02.2
62.02.20
62.02.3
62.02.30
62.02.30.01
62.02.30.02
62.02.30.03
62.02.30.04
62.03
62.03.1
62.03.11
62.03.12

62.09
62.09.1
62.09.10
62.09.2
62.09.20
62.09.20.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας
Υπηρεσίες ραδιοταξί
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας αέρα - εδάφους
Υπηρεσίες
τηλεφωνίας
μέσω
διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (VoIP)
Υπηρεσίες τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού
(Hardware) υπολογιστών
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού
(Hardware) υπολογιστών
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
συστημάτων και λογισμικού
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
συστημάτων και λογισμικού
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της
πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της
πληροφορίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου
λογισμικού εφαρμογών
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
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της
πληροφορίας
και
δραστηριότητες
υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών
και περιφερειακού εξοπλισμού
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 κλπ)

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE
ΤΑΞΕΙΣ
NACE
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

63.1
63.11

63.11.1
63.11.11
63.11.11.01
63.11.11.02
63.11.11.03
63.11.11.04
63.11.11.05
63.11.12
63.11.13
63.11.19

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς
δραστηριότητες
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής
κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και
παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της
πληροφορίας
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας
δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)
Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων
Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης
χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία
δεδομένων
Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης)
και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)

