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1 ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 

1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  
 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

Α.Φ.Μ.  

ΓΟΤ  

Κ.Α.Γ (Κσδηθφο αξηζκφο δξαζηεξηφηεηαο)  

Έηνο  ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο  

Γηεχζπλζε 
επσθεινχκελεο 
επηρείξεζεο  
 
(Αθνξά απνθιεηζηηθά 
ηελ δ/λζε ηεο 
παξαγσγηθήο κνλάδαο 
ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 
ζηελ νπνία ζα πινπνηε-
ζεί ην ρέδην Μεηαθν-
ξάο Σερλνγλσζίαο. 
Δλδέρεηαη λα κελ  
ζπκπίπηεη κε ηελ έδξα 
ηεο επηρείξεζεο) 
 

ΟΓΟ - ΑΡΙΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Γηεχζπλζε Γηαδηθηχνπ 
(Web-site address) 

 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ   ΜΟΡΦΗ 

   ΑΔ ΔΠΔ ΟΔ ΔΔ ΑΣΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗ 
ΜΟΡΦΗ 

 
 

     

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΑΣΟΜΟΤ  ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ζα πξνέξρεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ επηρείξεζε) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΓΟ - ΑΡΙΘΜΟ  

ΠΟΛΗ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

Κηλεηφ  

e-mail  

Πιεξνθνξηαθά   
ζηνηρεία δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

(ζπλνπηηθά έσο 10 γξακκέο) 

 
 
 

 
ημείωζη: Ππέπει επίζηρ να ζςμπληπώζεηε ηην δήλωζη με ηα ζηοισεία από ηα οποία ηεκμηπιώνεηαι η 

ιδιόηηηα ηηρ επισείπηζήρ ζαρ ωρ ΜμΔ, ζύμθωνα με ηο ςπόδειγμα 2003/C118/03 ηηρ 
Δπιηποπήρ (Κεθάλαιο 1.4 ηος παπόνηορ) 
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1.2 ΚΩΓΙΚΟ ΚΛΑΓΟΤ ΣΑΚΟΓ 2003 (Σημειώζαηε με Χ ηον κωδικό ή ηοσς κωδικούς ηοσ 

παρακάηω πίνακα ζηον/ζηοσς οποίοσς ενηάζζεηαι η επιτείρηζή ζας) 
 

ΠΙΝΑΚΑ: ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΒΑΔΙ ΚΩΓΙΚΩΝ ΣΑΚΟΓ 2003 
ηαηιζηική Σαξινόμηζη Κλάδων Οικονομικήρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΚΛΑΓΟΤ 

ΣΑΚΟΓ  03 

ΣΙΣΛΟ ΚΛΑΓΟΤ  

15 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.   

17 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ.  

18 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο.  

19 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), ηζαληψλ, 
εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ.  

 

20 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα 
έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 

 

21 Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί.  

22 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ 
θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 

 

24 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ.  

25 Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο.  

26 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά.  

27 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ. Πιελ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζσιήλσλ εμ απηψλ  

28 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 
εμνπιηζκνχ. 

 

29 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ κ.α.θ.  

30 Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ   

31 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ κ.α.θ.  

32 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ  

33 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή 
ξνινγηψλ θάζε είδνπο. 

 

35 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ πιελ ηεο λαππήγεζεο πινίσλ  θαη ζθαθψλ 
(εθηφο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ησλ αζιεηηθψλ ζθαθψλ πνπ είλαη επηιέμηκα ) 

 

36 Καηαζθεπή επίπισλ, ινηπέο βηνκεραλίεο κ.α.θ.  

37 Αλαθχθισζε.   

72.3 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ  

72.4 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηξάπεδεο δεδνκέλσλ  

73 Έξεπλα θαη αλάπηπμε  
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1.3 ΥΔΓΙΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ 
 

Ππόβλημα ππορ επίλςζη μέζω ηος ζσεδίος μεηαθοπάρ ηεσνογνωζίαρ 

 
Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά  ην πξφβιεκα πνπ ζέιεηε λα επηιχζεηε ππνβάιινληαο έλα εξψηεκα ζε θάπνην 
θνξέα θαηλνηνκίαο (έσο 200 ιέμεηο). Δηδηθφηεξα αλαθεξζείηε ζηα αθφινπζα: 

 Γξαζηεξηφηεηεο επηρείξεζεο 

 Πξφβιεκα πξνο επίιπζε 

 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κοπόρ ηος ζσεδίος μεηαθοπάρ ηεσνογνωζίαρ (επιλέξηε με Υ ένα από ηα ακόλοςθα) 

  1. Αλάπηπμε/ρεδηαζκφο λένπ πξντφληνο  

  2. Βειηίσζε ππάξρνληνο πξντφληνο  

  3. Αλάπηπμε/Βειηίσζε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο  

  4. Αλάπηπμε λέαο ππεξεζίαο  

  5. Δθαξκνγή λέαο ππεξεζίαο θαη δηεπαθή κε πειάηεο  

  6. Αλάπηπμε λένπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ  

  7. Δθπαίδεπζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ δηαρείξηζε θαηλνηνκίαο   

  8. Άιιν (πξνζδηνξίζηε):  

Αναμενόμενη πποζηιθέμενη αξία λόγω ηος ζσεδίος μεηαθοπάρ ηεσνογνωζίαρ (επιλέξηε με Υ ένα από 
ηα ακόλοςθα) 

  1. Βειηίσζε πνηφηεηαο πξντφλησλ  

  2. Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ  

  3. Βειηίσζε ηθαλφηεηαο πινπνίεζεο ζρεδίσλ θαηλνηνκίαο  

  4. Δλίζρπζε δηθηχσζεο κε θνξείο θαηλνηνκίαο  

  5. Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο  

  6. Δλζάξξπλζε θαηλνηνκίαο ηεο επηρείξεζεο  

  7.  Άιιν (πξνζδηνξίζηε):  

 


