ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ.

ΚΑΔ
69.10
69.10.1
69.10.11

69.10.12

69.10.13

69.10.14
69.10.15
69.10.15.01
69.10.16
69.10.17
69.10.18
69.10.18.01
69.10.19
69.10.19.01
69.10.19.02
69.10.19.03
69.10.19.04
69.20
69.20.1
69.20.10.01
69.20.10.02
69.20.2
69.20.21
69.20.22
69.20.22.01
69.20.22.02
69.20.23
69.20.23.01

ΚΛΑΔΟΣ
Νομικέ̋ δραστηριότητε̋
Νομικέ̋ υπηρεσίε̋ (δικηγόρου)
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ νομικών συμβουλών και νομική̋ εκπροσώπηση̋ στον
τομέα του ποινικού δικαίου
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ νομικών συμβουλών και νομική̋ εκπροσώπηση̋ σε
δικονομικέ̋ διαδικασίε̋ ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το
επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ νομικών συμβουλών και νομική̋ εκπροσώπηση̋ σε
δικονομικέ̋ διαδικασίε̋ ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το
εργατικό δίκαιο
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ νομικών συμβουλών και νομική̋ εκπροσώπηση̋ σε
δικονομικέ̋ διαδικασίε̋ ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό
δίκαιο
Νομικέ̋ υπηρεσίε̋ σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνία̋, δικαιώματα
πνευματική̋ ιδιοκτησία̋ και άλλα δικαιώματα διανοητική̋ ιδιοκτησία̋
Υπηρεσίε̋ προετοιμασία̋, σύνταξη̋ και επικύρωση̋ πνευματικών και
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων
Συμβολαιογραφικέ̋ υπηρεσίε̋
Υπηρεσίε̋ διαιτησία̋ και συμβιβασμού
Νομικέ̋ υπηρεσίε̋ δημοπρασιών
Υπηρεσίε̋ διοργάνωση̋ πλειστηριασμών
Άλλε̋ νομικέ̋ υπηρεσίε̋
Υπηρεσίε̋ ασκούμενου δικηγόρου
Υπηρεσίε̋ δικαστικού επιμελητή
Υπηρεσίε̋ δικολάβου
Υπηρεσίε̋ μεσεγγύηση̋ και συμβιβασμού ακίνητη̋ περιουσία̋
Δραστηριότητε̋ λογιστική̋, τήρηση̋ βιβλίων και λογιστικού ελέγχου·
παροχή φορολογικών συμβουλών
Υπηρεσίε̋ οικονομικού ελέγχου
Υπηρεσίε̋ ορκωτού ελεγκτή
Υπηρεσίε̋ ορκωτού λογιστή
Λογιστικέ̋ υπηρεσίε̋
Υπηρεσίε̋ λογιστική̋ επαλήθευση̋
Υπηρεσίε̋ σύνταξη̋ οικονομικών καταστάσεων
Υπηρεσίε̋ λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών
δηλώσεων
Υπηρεσίε̋ σύνταξη̋ και δημοσίευση̋ ισολογισμών, καταστατικών,
τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
Υπηρεσίε̋ τήρηση̋ λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίε̋ οργανωμένων γραφείων τήρηση̋ λογιστικών βιβλίων
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69.20.23.02
69.20.24
69.20.29
69.20.29.01
69.20.3
69.20.31
69.20.32
69.20.32.01
69.20.4
70.22
70.22.1
70.22.11
70.22.11.01
70.22.11.02
70.22.11.03
70.22.11.04
70.22.11.05
70.22.12
70.22.12.01
70.22.12.02
70.22.12.03
70.22.12.04
70.22.12.05
70.22.12.06
70.22.12.07
70.22.12.08
70.22.12.09
70.22.12.10
70.22.12.11
70.22.12.12
70.22.12.13
70.22.12.14
70.22.12.15

Υπηρεσίε̋ τήρηση̋ λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
Υπηρεσίε̋ μισθολογίου
Άλλε̋ λογιστικέ̋ υπηρεσίε̋
Υπηρεσίε̋ λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ φορολογικών συμβουλών
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και
προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και
προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
Υπηρεσίε̋ σύνταξη̋ φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
Υπηρεσίε̋ αφερεγγυότητα̋ και εκκαθάριση̋
Δραστηριότητε̋ παροχή̋ επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείριση̋
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ επιχειρηματικών συμβουλών διαχείριση̋
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών στρατηγική̋ διαχείριση̋
Υπηρεσίε̋ διαδικασιών ίδρυση̋ επιχείρηση̋
Υπηρεσίε̋ συμβούλων διαχείριση̋ από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί
μέχρι 30 άτομα
Υπηρεσίε̋ συμβούλων διαχείριση̋ από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί
πάνω από 30 άτομα
Υπηρεσίε̋ σχεδιασμού διάρθρωση̋ ή αναδιάρθρωση̋ επιχείρηση̋
Υπηρεσίε̋ υποστήριξη̋ επιχειρήσεων για την ένταξή του̋ σε αναπτυξιακά
προγράμματα
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών σε θέματα οικονομική̋ διαχείριση̋ (εκτό̋
θεμάτων φορολογία̋ νομικών προσώπων)
Υπηρεσίε̋ αξιοποίηση̋ και διαχείριση̋ περιουσία̋ νομικών προσώπων
Υπηρεσίε̋ αποτίμηση̋ επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσει̋ ή/και εξαγορέ̋
Υπηρεσίε̋ διαμεσολάβηση̋ για την εξαγωγή αγαθών
Υπηρεσίε̋ διαχείριση̋ πτωχευτική̋ περιουσία̋ από σύνδικο πτώχευση̋
Υπηρεσίε̋ εκκαθαριστή εταιρεία̋
Υπηρεσίε̋ εκκαθαριστή κληρονομιά̋
Υπηρεσίε̋ εκτελεστή διαθήκη̋
Υπηρεσίε̋ εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίε̋ κηδεμόνα σχολάζουσα̋ κληρονομιά̋
Υπηρεσίε̋ μελετών οργάνωση̋ και επιχειρησιακή̋ έρευνα̋
Υπηρεσίε̋ οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτό̋ συμπεριφορά̋
καταναλωτών
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών ανάπτυξη̋ κάθε είδου̋ αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
Υπηρεσίε̋ συμβουλών διαχείριση̋ κεφαλαίων (κεφαλαιακή̋ διάρθρωση̋,
επενδύσεων)
Υπηρεσίε̋ συμβουλών διαχείριση̋ κεφαλαίων κίνηση̋ (ρευστότητα̋)
Υπηρεσίε̋ φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
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70.22.12.16
70.22.13
70.22.13.01
70.22.13.02
70.22.13.03
70.22.13.04
70.22.13.05
70.22.14
70.22.14.01
70.22.15
70.22.15.01

70.22.15.02

70.22.15.03
70.22.15.04
70.22.15.05
70.22.15.06
70.22.15.07
70.22.15.08
70.22.15.09
70.22.15.10
70.22.16
70.22.16.01
70.22.17
70.22.2
70.22.20.01
70.22.20.02
70.22.20.03
70.22.3
70.22.30.01
70.22.30.02
70.22.30.03
70.22.4

Υπηρεσίε̋ χρηματοοικονομικού συμβούλου
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Υπηρεσίε̋ ιατρικού επισκέπτη
Υπηρεσίε̋ οργάνωση̋ του κυκλώματο̋ διανομή̋ προϊόντων
Υπηρεσίε̋ παραχώρηση̋ προνομίου franchise και παροχή̋ σχετικών
συμβουλών
Υπηρεσίε̋ πωλητή αγαθών
Υπηρεσίε̋ συμβούλου σε θέματα προώθηση̋ πωλήσεων
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών σε θέματα διαχείριση̋ ανθρώπινου
δυναμικού
Υπηρεσίε̋ ανάπτυξη̋ του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρηση̋
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών σε θέματα οργάνωση̋ παραγωγή̋
Υπηρεσίε̋ αλιευτικών μελετών
Υπηρεσίε̋ γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών,
εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού,
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
Υπηρεσίε̋ δασολογικών μελετών (διαχείριση̋ δασών και ορεινών
βοσκοτόπων, δασοτεχνική̋ διευθέτηση̋ ορεινών λεκανών, χειμάρρων,
αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών οργάνωση̋ τη̋ μεθόδου εργασία̋
Υπηρεσίε̋ πιστοποίηση̋ συστημάτων διαχείριση̋ ποιότητα̋
Υπηρεσίε̋ που παρέχονται από γεωπόνου̋ και από άλλου̋ ειδικού̋ σε
θέματα αγροτική̋ οικονομία̋
Υπηρεσίε̋ που παρέχονται από οικονομολόγου̋, ειδικού̋ σε θέματα
αγροτική̋ οικονομία̋
Υπηρεσίε̋ συμβουλών για έλεγχο ποιότητα̋
Υπηρεσίε̋ συμβουλών για έλεγχο ποιότητα̋ τροφίμων
Υπηρεσίε̋ συμβουλών για κανόνε̋ ασφαλεία̋
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων
συμβουλών διαχείριση̋
Υπηρεσίε̋ συμβουλών σε θέματα επιμελητεία̋ (logistic)
Υπηρεσίε̋ διαχείριση̋ επιχειρηματικών διαδικασιών
Υπηρεσίε̋ διαχείριση̋ έργων εκτό̋ των κατασκευαστικών
Υπηρεσίε̋ κατάρτιση̋ προϋπολογισμού επιχείρηση̋
Υπηρεσίε̋ λογιστική̋ και ελέγχου κόστου̋ προμηθειών
Υπηρεσίε̋ συντονισμού και επιθεώρηση̋ υπεργολάβων
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ παροχή̋ επιχειρηματικών συμβουλών
Υπηρεσίε̋ διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων
(decorateur)
Υπηρεσίε̋ ενδυματολόγου (εκτό̋ θεαμάτων)
Υπηρεσίε̋ εσωτερική̋ διαμόρφωση̋ και διακόσμηση̋ επαγγελματικών
χώρων
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρηση̋
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71.11
71.11.1
71.11.2
71.11.21
71.11.22
71.11.23
71.11.23.01
71.11.24
71.11.3
71.11.31
71.11.31.01
71.11.31.02
71.11.31.03
71.11.31.04
71.11.31.05
71.11.32
71.11.33
71.11.4
71.11.41
71.11.41.01
71.11.41.02
71.11.41.03
71.11.42
71.12
71.12.1
71.12.11
71.12.11.01
71.12.11.02
71.12.11.03
71.12.11.04
71.12.11.05
71.12.12
71.12.12.01
71.12.12.02
71.12.12.03
71.12.13

Δραστηριότητε̋ αρχιτεκτόνων
Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικού̋ σκοπού̋
Υπηρεσίε̋ αρχιτεκτόνων για κτίρια
Υπηρεσίε̋ αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευή̋ κατοικιών
Υπηρεσίε̋ αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευή̋ μη οικιστικών κτιρίων
Υπηρεσίε̋ αρχιτεκτόνων ιστορική̋ αποκατάσταση̋
Υπηρεσίε̋ αρχιτεκτονικών μελετών διατήρηση̋ παραδοσιακών κτιρίων
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ αρχιτεκτονικών συμβουλών
Υπηρεσίε̋ αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού
Υπηρεσίε̋ πολεοδομία̋
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών και προγραμμάτων χωρική̋ ανάπτυξη̋
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομική̋
παρέμβαση̋
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών συντονισμένη̋ αστική̋ ανάπτυξη̋
Υπηρεσίε̋ πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών
Υπηρεσίε̋ χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
Υπηρεσίε̋ αγροτική̋ χωροταξία̋
Υπηρεσίε̋ γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου
Υπηρεσίε̋ αρχιτεκτονική̋ τοπίου και υπηρεσίε̋ παροχή̋ αρχιτεκτονικών
συμβουλών
Υπηρεσίε̋ αρχιτεκτονική̋ τοπίου
Υπηρεσίε̋ ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρηση̋ παραδοσιακών
οικισμών και τοπίου)
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών φυτοτεχνική̋ διαμόρφωση̋ περιβάλλοντο̋
χώρου και έργων πρασίνου
Υπηρεσίε̋ σχεδιασμού και επίβλεψη̋ χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων,
πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευση̋
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών αρχιτεκτονική̋ τοπίου
Δραστηριότητε̋ μηχανικών και συναφεί̋ δραστηριότητε̋ παροχή̋
τεχνικών συμβουλών
Υπηρεσίε̋ μηχανικών
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ συμβουλών μηχανικού
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών σκοπιμότητα̋ τεχνικών έργων
Υπηρεσίε̋ οικονομοτεχνικών μελετών
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
Υπηρεσίε̋ πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για οικοδομικά έργα
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ τεχνικών μελετών ακουστική̋ και δονήσεων
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για ενεργειακά έργα
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71.12.13.01
71.12.13.02
71.12.13.03
71.12.13.04
71.12.13.05
71.12.13.06
71.12.13.07
71.12.14
71.12.14.01

71.12.14.02
71.12.14.03
71.12.15
71.12.15.01
71.12.16
71.12.16.01
71.12.17
71.12.17.01
71.12.18
71.12.19
71.12.19.01
71.12.19.02
71.12.19.03
71.12.19.04
71.12.19.05
71.12.19.06
71.12.19.07
71.12.19.08
71.12.19.09
71.12.19.10
71.12.19.11
71.12.19.12

Εργασίε̋ σχεδίαση̋ συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να
λειτουργούν υπό πίεση
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών,
υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανση̋,
κλιματισμού κλπ)
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεση̋
Υπηρεσίε̋ σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για έργα μεταφορών
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών,
εναέριων)
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών,
σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων
υποδομή̋ αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου τη̋
κυκλοφορία̋
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για έργα διαχείριση̋ αποβλήτων (επικίνδυνων και μη
επικίνδυνων)
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ τεχνικών μελετών για εγκαταστάσει̋ στερεών και
υγρών αποβλήτων
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για έργα ύδρευση̋ και επεξεργασία̋ λυμάτων και για
αποστραγγιστικά έργα
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων,
αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα
Υπηρεσίε̋ μελέτη̋ τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργία̋
βιομηχανιών
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπή̋
Υπηρεσίε̋ μηχανικών για άλλα έργα
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ γεωτεχνικών μελετών
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών εκτίμηση̋ υδάτινων πόρων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών και επίβλεψη̋ τοπογραφικών έργων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μελετών λιμενικών έργων
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ τεχνικών μελετών ανίχνευση̋ και ελέγχου τη̋
διάβρωση̋
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
Υπηρεσίε̋ μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
Υπηρεσίε̋ μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά
Υπηρεσίε̋ μελετών χημικού μηχανικού γενικά
Υπηρεσίε̋ τεχνικού ασφαλεία̋
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
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71.12.2
71.12.3
71.12.31
71.12.31.01
71.12.31.02
71.12.31.03
71.12.31.04
71.12.32
71.12.33
71.12.33.01
71.12.34
71.12.34.01
71.12.35
71.12.35.01
71.12.35.02
71.12.35.03
71.12.35.04
72.11
72.11.1
72.11.11
72.11.12
72.11.13
72.11.2
72.19
72.19.1
72.19.11
72.19.12
72.19.13
72.19.13.01
72.19.14
72.19.14.01
72.19.14.02
72.19.14.03
72.19.15
72.19.15.01

Υπηρεσίε̋ διαχείριση̋ έργων για κατασκευαστικά έργα
Υπηρεσίε̋ γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών
και συμβουλών
Υπηρεσίε̋ παροχή̋ γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ εδαφολογικών μελετών
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ μεταλλευτικών μελετών και ερευνών
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ υδρογεωλογικών μελετών
Υπηρεσίε̋ εκπόνηση̋ ωκεανογραφικών μελετών
Γεωφυσικέ̋ υπηρεσίε̋
Υπηρεσίε̋ εξόρυξη̋ και αξιολόγηση̋ ορυκτών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Υπηρεσίε̋ επιφανειακή̋ τοπογραφική̋ αποτύπωση̋
Υπηρεσίε̋ συγκέντρωση̋ τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
Υπηρεσίε̋ χαρτογράφηση̋
Υπηρεσίε̋ επιπεδομετρική̋ χαρτογράφηση̋
Υπηρεσίε̋ κτηματολογική̋ χαρτογράφηση̋
Υπηρεσίε̋ οδική̋ χαρτογράφηση̋
Υπηρεσίε̋ υδρογραφική̋ χαρτογράφηση̋
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη βιοτεχνολογία για την
υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλε̋ εφαρμογέ̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη βιοτεχνολογία τη̋
υγεία̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στην περιβαλλοντική και
βιομηχανική βιοτεχνολογία
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη γεωργική βιοτεχνολογία
Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξη̋ στη βιοτεχνολογία
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλε̋ φυσικέ̋ επιστήμε̋ και τη
μηχανική
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ σε άλλε̋ φυσικέ̋ επιστήμε̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στα μαθηματικά
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ επιστήμε̋ υπολογιστών
και πληροφοριών
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ φυσικέ̋ επιστήμε̋
Υπηρεσίε̋ παρατηρήσεων αστεροσκοπείου
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη χημεία
Υπηρεσίε̋ ανάλυση̋, σχεδιασμού και ανάπτυξη̋ χημικών διεργασιών και
συστημάτων
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στη χημεία
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στη χημεία τροφίμων
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ γεωεπιστήμε̋ και στι̋
επιστήμε̋ περιβάλλοντο̋
Υπηρεσίε̋ περιβαλλοντική̋ έρευνα̋
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72.19.16
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ βιολογικέ̋ επιστήμε̋
72.19.16.01 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στη βιολογία
72.19.19
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ σε άλλε̋ θετικέ̋ επιστήμε̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ διεπιστημονικού χαρακτήρα
72.19.19.01 (γεωγραφία, παιδαγωγικέ̋ σπουδέ̋, κλπ)
72.19.19.02 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στη μεταλλειολογία
72.19.19.03 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην ωκεανογραφία
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη μηχανική και την
72.19.2
τεχνολογία, εκτό̋ τη̋ βιοτεχνολογία̋
72.19.21
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη νανοτεχνολογία
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη μηχανική και την
72.19.29
τεχνολογία, εκτό̋ τη̋ βιοτεχνολογία̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και ανάπτυξη̋ προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων
72.19.29.01 (interactive multimedia)
72.19.29.02 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στη μηχανολογία
72.19.29.03 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
72.19.29.04 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην πληροφορική
72.19.29.05 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην τεχνολογία μετάλλων
72.19.29.06 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
72.19.29.07 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην τεχνολογία των κατασκευών
72.19.29.08 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην τεχνολογία υλικών
72.19.29.09 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στι̋ επικοινωνίε̋
72.19.3
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ ιατρικέ̋ επιστήμε̋
72.19.4
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ γεωπονικέ̋ επιστήμε̋
72.19.40.01 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην κτηνοτροφία
72.19.40.02 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στη δασοκομία
72.19.40.03 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην αλιεία
Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνα̋ και ανάπτυξη̋ στι̋ θετικέ̋ επιστήμε̋ και τη
72.19.5
μηχανική, εκτό̋ τη̋ βιοτεχνολογία̋
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στι̋ κοινωνικέ̋ και ανθρωπιστικέ̋
72.20
επιστήμε̋
72.20.1
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ κοινωνικέ̋ επιστήμε̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στα οικονομικά και τι̋
72.20.11
επιχειρήσει̋
72.20.11.01 Υπηρεσίε̋ οικονομικών ερευνών
72.20.12
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη ψυχολογία
72.20.12.01 Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην ψυχολογία
72.20.13
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στη νομική επιστήμη
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ σε άλλε̋ κοινωνικέ̋
72.20.19
επιστήμε̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ ανθρωπιστικέ̋
72.20.2
επιστήμε̋
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72.20.21
72.20.29
72.20.29.01
72.20.29.02
72.20.29.03
72.20.29.04
72.20.3
85.10
85.10.1
85.20
85.20.1
85.20.11
85.20.12
85.31
85.31.1
85.31.11
85.31.12
85.31.13
85.31.14
85.32
85.32.1
85.32.11
85.32.12
85.32.13
85.32.14
85.41
85.41.1
85.41.11
85.41.12
85.41.13
85.41.14
85.42

Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στου̋ τομεί̋ τη̋
γλωσσολογία̋ και τη̋ λογοτεχνία̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ έρευνα̋ και πειραματική̋ ανάπτυξη̋ στι̋ ανθρωπιστικέ̋
επιστήμε̋
Υπηρεσίε̋ έρευνα̋ στην κοινωνιολογία
Υπηρεσίε̋ ιστορικών ερευνών
Υπηρεσίε̋ κοινωνικών ερευνών
Υπηρεσίε̋ φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών
Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνα̋ και ανάπτυξη̋ στι̋ κοινωνικέ̋ και
ανθρωπιστικέ̋ επιστήμε̋
Προσχολική εκπαίδευση
Υπηρεσίε̋ προσχολική̋ εκπαίδευση̋
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Υπηρεσίε̋ πρωτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ πρωτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ πρωτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Υπηρεσίε̋ γενική̋ δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ κατώτερη̋ γενική̋ δευτεροβάθμια̋
εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ κατώτερη̋ γενική̋ δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ ανώτερη̋ γενική̋ δευτεροβάθμια̋
εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ ανώτερη̋ γενική̋ δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Υπηρεσίε̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ κατώτερη̋
δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ κατώτερη̋ δευτεροβάθμια̋
εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ ανώτερη̋
δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ ανώτερη̋ δευτεροβάθμια̋
εκπαίδευση̋
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
Υπηρεσίε̋ μεταδευτεροβάθμια̋ μη τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ μεταδευτεροβάθμια̋ μη τριτοβάθμια̋
γενική̋ εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ μεταδευτεροβάθμια̋ μη τριτοβάθμια̋ γενική̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ μεταδευτεροβάθμια̋ μη τριτοβάθμια̋
τεχνική̋ και επαγγελματική̋ εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ μεταδευτεροβάθμια̋ μη τριτοβάθμια̋ τεχνική̋ και
επαγγελματική̋ εκπαίδευση̋
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
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85.42.1
85.42.11
85.42.12
85.42.13
85.42.14
85.42.15
85.42.16
85.59
85.59.1
85.59.11
85.59.11.01
85.59.11.02
85.59.12
85.59.13
85.59.13.01
85.59.13.02
85.59.13.03
85.59.13.04
85.59.13.05
85.59.13.06
85.59.13.07
85.59.19
85.59.19.01
85.59.19.02
85.59.19.03
85.59.19.04
85.59.19.05
85.59.19.06
85.59.19.07
85.59.19.08
85.59.19.09
85.59.19.10
85.59.19.11
88.91
88.91.1
88.91.11
88.91.12
88.91.13

Υπηρεσίε̋ τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ πρώτη̋ βαθμίδα̋ τριτοβάθμια̋
εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ πρώτη̋ βαθμίδα̋ τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ δεύτερη̋ βαθμίδα̋ τριτοβάθμια̋
εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ δεύτερη̋ βαθμίδα̋ τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Επιγραμμικέ̋ (on line) υπηρεσίε̋ τρίτη̋ βαθμίδα̋ τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ τρίτη̋ βαθμίδα̋ τριτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ εκπαίδευση̋ π.δ.κ.α.
Υπηρεσίε̋ σχολών γλωσσών
Υπηρεσίε̋ ξενόγλωσση̋ εκπαίδευση̋ μέσω υπολογιστή
Υπηρεσίε̋ φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
Υπηρεσίε̋ σχολών Τεχνολογιών τη̋ Πληροφορία̋ (IT)
Υπηρεσίε̋ επαγγελματική̋ εκπαίδευση̋ π.δ.κ.α.
Υπηρεσίε̋ διεξαγωγή̋ σεμιναρίων επιμόρφωση̋ στελεχών επιχειρήσεων
Υπηρεσίε̋ εκπαίδευση̋ ασφαλειομεσιτών
Υπηρεσίε̋ εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτό̋ μεταλυκειακή̋
εκπαίδευση̋
Υπηρεσίε̋ κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματική̋ κατάρτιση̋
Υπηρεσίε̋ σχολών αξιωματικών και πληρώματο̋ εμπορικού ναυτικού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Υπηρεσίε̋ εκπαίδευση̋ π.δ.κ.α.
Υπηρεσίε̋ δασκάλου
Υπηρεσίε̋ διδασκαλία̋ (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
Υπηρεσίε̋ ειδικού παιδαγωγού
Υπηρεσίε̋ εκπαίδευση̋ με αλληλογραφία
Υπηρεσίε̋ εκπαίδευση̋ μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Υπηρεσίε̋ εκπαίδευση̋ μέσω υπολογιστή
Υπηρεσίε̋ καθηγητή
Υπηρεσίε̋ κατάρτιση̋ μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίε̋ λαϊκή̋ επιμόρφωση̋
Υπηρεσίε̋ παράδοση̋ ιδιαίτερων μαθημάτων
Υπηρεσίε̋ φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)
Δραστηριότητε̋ βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Υπηρεσίε̋ ημερήσια̋ φροντίδα̋ για παιδιά
Υπηρεσίε̋ ημερήσια̋ φροντίδα̋ για παιδιά, εκτό̋ όσων αφορούν παιδιά με
αναπηρία
Υπηρεσίε̋ ημερήσια̋ φροντίδα̋ για παιδιά και νέου̋ με αναπηρία
Υπηρεσίε̋ φύλαξη̋ μικρών παιδιών
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88.91.13.01
88.91.13.02
88.91.13.03
86.21
86.21.1
86.21.10.01
86.21.10.02
86.21.10.03
86.21.10.04
86.21.10.05
86.22
86.22.1
86.22.11
86.22.19
86.22.19.01
86.22.19.02
86.22.19.03
86.22.19.04
86.22.19.05
86.22.19.06
86.22.19.07
86.22.19.08
86.22.19.09
86.22.19.10
86.22.19.11
86.22.19.12
86.22.19.13
86.22.19.14
86.22.19.15
86.22.19.16
86.22.19.17
86.22.19.18
86.22.19.19
86.22.19.20
86.22.19.21
86.22.19.22
86.22.19.23
86.22.19.24
86.22.19.25
86.22.19.26
86.22.19.27

Υπηρεσίε̋ βρεφονηπιοκόμου
Υπηρεσίε̋ παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
Υπηρεσίε̋ κατ' οίκον φύλαξη̋ μικρών παιδιών
Δραστηριότητε̋ άσκηση̋ γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
Υπηρεσίε̋ γενική̋ ιατρική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ γενική̋ ιατρική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ιατρική̋ τη̋ εργασία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ παθολογία̋
Υπηρεσίε̋ ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
Υπηρεσίε̋ ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό
Δραστηριότητε̋ άσκηση̋ ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
Υπηρεσίε̋ ειδική̋ ιατρική̋
Υπηρεσίε̋ ανάλυση̋ και ερμηνεία̋ ιατρικών εικόνων
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ ειδική̋ ιατρική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ αγγειοχειρουργική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ αιματολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ακτινοδιαγνωστική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ακτινοθεραπευτική̋ - ογκολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ αλλεργιολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ αναισθησιολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ γαστρεντερολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ δερματολογία̋ - αφροδισιολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ενδοκρινολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ιατρική̋ βιοπαθολογία̋ (μικροβιολογία̋)
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ιατροδικαστική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ καρδιολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ κοινωνική̋ ιατρική̋ (δημόσια̋ υγεία̋)
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ κυτταρολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ μαιευτική̋ - γυναικολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ νευρολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ νευροχειρουργική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ νεφρολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ορθοπεδική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ουρολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ οφθαλμολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ παθολογική̋ ανατομική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ παθολογική̋ ογκολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ παιδιατρική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ παιδοψυχιατρική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ πλαστική̋ χειρουργική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ πνευμονολογία̋ - φυματιολογία̋
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86.22.19.28
86.22.19.29
86.22.19.30
86.22.19.31
86.22.19.32
86.22.19.33
86.22.19.34
86.22.19.35
86.23
86.23.1
86.23.11
86.23.19
86.23.19.01
86.23.19.02
86.23.19.03
86.23.19.04
86.90
86.90.1
86.90.11
86.90.12
86.90.12.01
86.90.12.02
86.90.12.03
86.90.12.04
86.90.13
86.90.13.01
86.90.13.02
86.90.13.03
86.90.13.04
86.90.14
86.90.15
86.90.15.01
86.90.15.02
86.90.15.03
86.90.15.04
86.90.15.05
86.90.15.06
86.90.15.07
86.90.16
86.90.17
86.90.18

Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ πυρηνική̋ ιατρική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ρευματολογία̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ φυσική̋ ιατρική̋ και αποκατάσταση̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ χειρουργική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ χειρουργική̋ θώρακα
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ χειρουργική̋ παίδων
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ψυχιατρική̋
Ιατρικέ̋ υπηρεσίε̋ ειδικότητα̋ ωτορινολαρυγγολογία̋
Δραστηριότητε̋ άσκηση̋ οδοντιατρικών επαγγελμάτων
Οδοντιατρικέ̋ υπηρεσίε̋
Ορθοδοντικέ̋ υπηρεσίε̋
Άλλε̋ οδοντιατρικέ̋ υπηρεσίε̋
Υπηρεσίε̋ οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
Υπηρεσίε̋ οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό
Υπηρεσίε̋ οργανωμένη̋ μονάδα̋ οδοντιατρικών υπηρεσιών
Υπηρεσίε̋ στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών
Άλλε̋ δραστηριότητε̋ ανθρώπινη̋ υγεία̋
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
Υπηρεσίε̋ σχετικέ̋ με την εγκυμοσύνη
Υπηρεσίε̋ νοσοκόμου
Υπηρεσίε̋ αποκλειστικών νοσοκόμων
Υπηρεσίε̋ βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
Υπηρεσίε̋ επισκεπτών νοσοκόμων
Υπηρεσίε̋ νοσηλευτή
Υπηρεσίε̋ φυσιοθεραπεία̋
Υπηρεσίε̋ κινησιοθεραπεία̋
Υπηρεσίε̋ μαλάκτη (μασέρ)
Υπηρεσίε̋ φυσιοθεραπευτή
Υπηρεσίε̋ χειροπράκτη
Υπηρεσίε̋ ασθενοφόρων
Υπηρεσίε̋ ιατρικού εργαστηρίου
Υπηρεσίε̋ ακτινοφυσικού
Υπηρεσίε̋ διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
Υπηρεσίε̋ εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινη̋ γονιμότητα̋
Υπηρεσίε̋ εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
Υπηρεσίε̋ κλινικού βιοχημικού
Υπηρεσίε̋ κυτταρολογικού εργαστηρίου
Υπηρεσίε̋ χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων
Υπηρεσίε̋ τραπεζών αίματο̋, σπέρματο̋ και οργάνων μεταμόσχευση̋
Υπηρεσίε̋ διαγνωστικών εικόνων χωρί̋ ερμηνεία
Υπηρεσίε̋ ψυχική̋ υγεία̋
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86.90.18.01
86.90.18.02
86.90.18.03
86.90.18.04
86.90.19
86.90.19.01
86.90.19.02
86.90.19.03
86.90.19.04
86.90.19.05
86.90.19.06
86.90.19.07
86.90.19.08
86.90.19.09
86.90.19.10
86.90.19.11
86.90.19.12

Υπηρεσίε̋ παιδοψυχολόγου
Υπηρεσίε̋ συμβούλου ψυχική̋ υγεία̋
Υπηρεσίε̋ ψυχοθεραπευτή
Υπηρεσίε̋ ψυχολόγου
Άλλε̋ υπηρεσίε̋ που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
Υπηρεσίε̋ βελονισμού
Υπηρεσίε̋ βοτανοθεραπεία̋ και αρωματοθεραπεία̋
Υπηρεσίε̋ εναλλακτικών θεραπειών
Υπηρεσίε̋ εργασιοθεραπεία̋
Υπηρεσίε̋ εργοθεραπεία̋
Υπηρεσίε̋ θεραπευτή κάλων
Υπηρεσίε̋ θεραπευτή νυχιών
Υπηρεσίε̋ θεραπευτή νυχιών και κάλων
Υπηρεσίε̋ λογοθεραπεία̋
Υπηρεσίε̋ οδηγιών διατροφή̋ από ειδικού̋ που δεν είναι γιατροί
Υπηρεσίε̋ ομοιοπαθητική̋
Υπηρεσίε̋ ρεφλεξολογία̋
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