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ΚΛΑΔΟΣ
Νομικζσ δραςτηριότητεσ
Νομικζσ υπθρεςίεσ (δικθγόρου)
Τπθρεςίεσ παροχισ νομικϊν ςυμβουλϊν και νομικισ εκπροςϊπθςθσ ςτον
τομζα του ποινικοφ δικαίου
Τπθρεςίεσ παροχισ νομικϊν ςυμβουλϊν και νομικισ εκπροςϊπθςθσ ςε
δικονομικζσ διαδικαςίεσ ενϊπιον τακτικϊν δικαςτθρίων ςχετικά με το
επιχειρθματικό και το εμπορικό δίκαιο
Τπθρεςίεσ παροχισ νομικϊν ςυμβουλϊν και νομικισ εκπροςϊπθςθσ ςε
δικονομικζσ διαδικαςίεσ ενϊπιον τακτικϊν δικαςτθρίων ςχετικά με το
εργατικό δίκαιο
Τπθρεςίεσ παροχισ νομικϊν ςυμβουλϊν και νομικισ εκπροςϊπθςθσ ςε
δικονομικζσ διαδικαςίεσ ενϊπιον τακτικϊν δικαςτθρίων ςχετικά με το αςτικό
δίκαιο
Νομικζσ υπθρεςίεσ ςχετικά με διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, δικαιϊματα
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και άλλα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ
Τπθρεςίεσ προετοιμαςίασ, ςφνταξθσ και επικφρωςθσ πνευματικϊν και
ραδιοτθλεοπτικϊν δικαιωμάτων
υμβολαιογραφικζσ υπθρεςίεσ
Τπθρεςίεσ διαιτθςίασ και ςυμβιβαςμοφ
Νομικζσ υπθρεςίεσ δθμοπραςιϊν
Τπθρεςίεσ διοργάνωςθσ πλειςτθριαςμϊν
Άλλεσ νομικζσ υπθρεςίεσ
Τπθρεςίεσ αςκοφμενου δικθγόρου
Τπθρεςίεσ δικαςτικοφ επιμελθτι
Τπθρεςίεσ δικολάβου
Τπθρεςίεσ μεςεγγφθςθσ και ςυμβιβαςμοφ ακίνθτθσ περιουςίασ
Δραςτηριότητεσ λογιςτικήσ, τήρηςησ βιβλίων και λογιςτικοφ ελζγχου·
παροχή φορολογικών ςυμβουλών
Τπθρεςίεσ οικονομικοφ ελζγχου
Τπθρεςίεσ ορκωτοφ ελεγκτι
Τπθρεςίεσ ορκωτοφ λογιςτι
Λογιςτικζσ υπθρεςίεσ
Τπθρεςίεσ λογιςτικισ επαλικευςθσ
Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων
Τπθρεςίεσ λογιςτι για ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων και φορολογικϊν
δθλϊςεων
Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ και δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, καταςτατικϊν,
τροποποιιςεων, ανακοινϊςεων κλπ
Τπθρεςίεσ τιρθςθσ λογιςτικϊν βιβλίων
Τπθρεςίεσ οργανωμζνων γραφείων τιρθςθσ λογιςτικϊν βιβλίων

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

Τπθρεςίεσ τιρθςθσ λογιςτικϊν βιβλίων με προςωπικι εργαςία
Τπθρεςίεσ μιςκολογίου
Άλλεσ λογιςτικζσ υπθρεςίεσ
Τπθρεςίεσ λογιςτικϊν αποτιμιςεων, απογραφϊν, βεβαιϊςεων κλπ
Τπθρεςίεσ παροχισ φορολογικϊν ςυμβουλϊν
Τπθρεςίεσ παροχισ φορολογικϊν ςυμβουλϊν ςε νομικά πρόςωπα και
προετοιμαςία φορολογικϊν δθλϊςεων
Τπθρεςίεσ παροχισ φορολογικϊν ςυμβουλϊν ςε φυςικά πρόςωπα και
προετοιμαςία φορολογικϊν δθλϊςεων
Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ φορολογικϊν δθλϊςεων και ςχετικϊν εγγράφων
Τπθρεςίεσ αφερεγγυότθτασ και εκκακάριςθσ
Δραςτηριότητεσ παροχήσ επιχειρηματικών ςυμβουλών και άλλων
ςυμβουλών διαχείριςησ
Τπθρεςίεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν διαχείριςθσ
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςτρατθγικισ διαχείριςθσ
Τπθρεςίεσ διαδικαςιϊν ίδρυςθσ επιχείρθςθσ
Τπθρεςίεσ ςυμβοφλων διαχείριςθσ από οργανωμζνο γραφείο, που απαςχολεί
μζχρι 30 άτομα
Τπθρεςίεσ ςυμβοφλων διαχείριςθσ από οργανωμζνο γραφείο, που απαςχολεί
πάνω από 30 άτομα
Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ διάρκρωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ επιχείρθςθσ
Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ επιχειριςεων για τθν ζνταξι τουσ ςε αναπτυξιακά
προγράμματα
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ (εκτόσ
κεμάτων φορολογίασ νομικϊν προςϊπων)
Τπθρεςίεσ αξιοποίθςθσ και διαχείριςθσ περιουςίασ νομικϊν προςϊπων
Τπθρεςίεσ αποτίμθςθσ επιχειριςεων πριν από ςυγχωνεφςεισ ι/και εξαγορζσ
Τπθρεςίεσ διαμεςολάβθςθσ για τθν εξαγωγι αγακϊν
Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ πτωχευτικισ περιουςίασ από ςφνδικο πτϊχευςθσ
Τπθρεςίεσ εκκακαριςτι εταιρείασ
Τπθρεςίεσ εκκακαριςτι κλθρονομιάσ
Τπθρεςίεσ εκτελεςτι διακικθσ
Τπθρεςίεσ εκτελωνιςτι ι διαςαφιςτι
Τπθρεςίεσ κθδεμόνα ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ
Τπθρεςίεσ μελετϊν οργάνωςθσ και επιχειρθςιακισ ζρευνασ
Τπθρεςίεσ οικονομικϊν και εμπορικϊν πλθροφοριϊν, εκτόσ ςυμπεριφοράσ
καταναλωτϊν
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ανάπτυξθσ κάκε είδουσ αγροτικϊν
εκμεταλλεφςεων
Τπθρεςίεσ ςυμβουλϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων (κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ,
επενδφςεων)
Τπθρεςίεσ ςυμβουλϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων κίνθςθσ (ρευςτότθτασ)
Τπθρεςίεσ φορολογικοφ αντιπρόςωπου ι εκπρόςωπου
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Τπθρεςίεσ χρθματοοικονομικοφ ςυμβοφλου
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα μάρκετινγκ
Τπθρεςίεσ ιατρικοφ επιςκζπτθ
Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ του κυκλϊματοσ διανομισ προϊόντων
Τπθρεςίεσ παραχϊρθςθσ προνομίου franchise και παροχισ ςχετικϊν
ςυμβουλϊν
Τπθρεςίεσ πωλθτι αγακϊν
Τπθρεςίεσ ςυμβοφλου ςε κζματα προϊκθςθσ πωλιςεων
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ
Τπθρεςίεσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ επιχείρθςθσ
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα οργάνωςθσ παραγωγισ
Τπθρεςίεσ αλιευτικϊν μελετϊν
Τπθρεςίεσ γεωργικϊν μελετϊν (γεωργοοικονομικϊν - γεωργοτεχνικϊν,
εγγείων βελτιϊςεων, γεωργοκτθνοτροφικοφ προγραμματιςμοφ,
γεωργοκτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων)
Τπθρεςίεσ δαςολογικϊν μελετϊν (διαχείριςθσ δαςϊν και ορεινϊν
βοςκοτόπων, δαςοτεχνικισ διευκζτθςθσ ορεινϊν λεκανϊν, χειμάρρων,
αναδαςϊςεων, δαςικϊν οδϊν και δαςικϊν μεταφορικϊν εγκαταςτάςεων)
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν οργάνωςθσ τθσ μεκόδου εργαςίασ
Τπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ
Τπθρεςίεσ που παρζχονται από γεωπόνουσ και από άλλουσ ειδικοφσ ςε
κζματα αγροτικισ οικονομίασ
Τπθρεςίεσ που παρζχονται από οικονομολόγουσ, ειδικοφσ ςε κζματα
αγροτικισ οικονομίασ
Τπθρεςίεσ ςυμβουλϊν για ζλεγχο ποιότθτασ
Τπθρεςίεσ ςυμβουλϊν για ζλεγχο ποιότθτασ τροφίμων
Τπθρεςίεσ ςυμβουλϊν για κανόνεσ αςφαλείασ
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν για κζματα εφοδιαςμοφ και άλλων
ςυμβουλϊν διαχείριςθσ
Τπθρεςίεσ ςυμβουλϊν ςε κζματα επιμελθτείασ (logistic)
Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν
Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ ζργων εκτόσ των καταςκευαςτικϊν
Τπθρεςίεσ κατάρτιςθσ προχπολογιςμοφ επιχείρθςθσ
Τπθρεςίεσ λογιςτικισ και ελζγχου κόςτουσ προμθκειϊν
Τπθρεςίεσ ςυντονιςμοφ και επικεϊρθςθσ υπεργολάβων
Άλλεσ υπθρεςίεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν
Τπθρεςίεσ διακοςμθτι καταςτθμάτων και άλλων επαγγελματικϊν χϊρων
(decorateur)
Τπθρεςίεσ ενδυματολόγου (εκτόσ κεαμάτων)
Τπθρεςίεσ εςωτερικισ διαμόρφωςθσ και διακόςμθςθσ επαγγελματικϊν
χϊρων
Τπθρεςίεσ παροχισ εμπορικϊν ςθμάτων και ςυμβάςεων δικαιόχρθςθσ
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Δραςτηριότητεσ αρχιτεκτόνων
Παραγωγι ςχεδίων και ςκαριφθμάτων για αρχιτεκτονικοφσ ςκοποφσ
Τπθρεςίεσ αρχιτεκτόνων για κτίρια
Τπθρεςίεσ αρχιτεκτόνων για ζργα καταςκευισ κατοικιϊν
Τπθρεςίεσ αρχιτεκτόνων για ζργα καταςκευισ μθ οικιςτικϊν κτιρίων
Τπθρεςίεσ αρχιτεκτόνων ιςτορικισ αποκατάςταςθσ
Τπθρεςίεσ αρχιτεκτονικϊν μελετϊν διατιρθςθσ παραδοςιακϊν κτιρίων
Τπθρεςίεσ παροχισ αρχιτεκτονικϊν ςυμβουλϊν
Τπθρεςίεσ αςτικοφ και χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ
Τπθρεςίεσ πολεοδομίασ
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν και προγραμμάτων χωρικισ ανάπτυξθσ
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων πολεοδομικισ
παρζμβαςθσ
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν ςυντονιςμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ
Τπθρεςίεσ πολεοδομικϊν και ρυμοτομικϊν μελετϊν
Τπθρεςίεσ χωροταξικϊν και ρυκμιςτικϊν μελετϊν
Τπθρεςίεσ αγροτικισ χωροταξίασ
Τπθρεςίεσ γενικοφ ςχεδιαςμοφ εργοτάξιου
Τπθρεςίεσ αρχιτεκτονικισ τοπίου και υπθρεςίεσ παροχισ αρχιτεκτονικϊν
ςυμβουλϊν
Τπθρεςίεσ αρχιτεκτονικισ τοπίου
Τπθρεςίεσ ειδικϊν αρχιτεκτονικϊν μελετϊν (διατιρθςθσ παραδοςιακϊν
οικιςμϊν και τοπίου)
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν φυτοτεχνικισ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ
χϊρου και ζργων πραςίνου
Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ και επίβλεψθσ χϊρων πραςίνου, πεηοδρομίων,
πεηόδρομων, περιφράξεων και χϊρων ςτάκμευςθσ
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν αρχιτεκτονικισ τοπίου
Δραςτηριότητεσ μηχανικών και ςυναφείσ δραςτηριότητεσ παροχήσ
τεχνικών ςυμβουλών
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν μθχανικοφ
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τεχνικϊν ζργων
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν ςκοπιμότθτασ τεχνικϊν ζργων
Τπθρεςίεσ οικονομοτεχνικϊν μελετϊν
Τπθρεςίεσ παροχισ επιςτθμονικϊν τεχνικϊν ςυμβουλϊν γενικά
Τπθρεςίεσ πραγματογνωμοςυνϊν για ακίνθτα και τεχνικά ζργα
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για οικοδομικά ζργα
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ ςτατικϊν μελετϊν μεγάλων ι ειδικϊν τεχνικϊν ζργων
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ ςτατικϊν μελετϊν φερουςϊν καταςκευϊν κτιρίων
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν ακουςτικισ και δονιςεων
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για ενεργειακά ζργα

Εργαςίεσ ςχεδίαςθσ ςυςτθμάτων ςωλθνϊςεων, ϊςτε να μποροφν να
71.12.13.01 λειτουργοφν υπό πίεςθ
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ ενεργειακϊν μελετϊν (κερμοθλεκτρικϊν,
71.12.13.02 υδροθλεκτρικϊν, πυρθνικϊν κλπ)
71.12.13.03 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ θλεκτρολογικϊν μελετϊν κτιρίων
71.12.13.04 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ θλεκτρονικϊν μελετϊν κτιρίων
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μθχανολογικϊν μελετϊν κτιρίων (κζρμανςθσ,
71.12.13.05 κλιματιςμοφ κλπ)
71.12.13.06 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν για ςυςτιματα πυρόςβεςθσ
71.12.13.07 Τπθρεςίεσ ςχεδίων τεχνολόγου θλεκτρολόγου μθχανικοφ
71.12.14
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για ζργα μεταφορϊν
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν μεταφορικϊν μζςων (χερςαίων, πλωτϊν,
71.12.14.01 εναζριων)
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν ςυγκοινωνιακϊν ζργων (οδϊν,
ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν, γεφυρϊν, μικρϊν τεχνικϊν ζργων, ζργων
71.12.14.02 υποδομισ αερολιμζνων και κυκλοφοριακϊν)
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν ςυςτθμάτων ελζγχου τθσ
71.12.14.03 κυκλοφορίασ
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για ζργα διαχείριςθσ αποβλιτων (επικίνδυνων και μθ
71.12.15
επικίνδυνων)
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν για εγκαταςτάςεισ ςτερεϊν και
71.12.15.01 υγρϊν αποβλιτων
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για ζργα φδρευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων και για
71.12.16
αποςτραγγιςτικά ζργα
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν υδραυλικϊν ζργων (εγγειοβελτιωτικϊν ζργων,
71.12.16.01 αντιπλθμμυρικϊν ζργων, φραγμάτων, υδρεφςεων και αποχετεφςεων)
71.12.17
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για βιομθχανικά και βιοτεχνικά ζργα
Τπθρεςίεσ μελζτθσ τεχνικοφ προγραμματιςμοφ - ςχεδιαςμοφ και λειτουργίασ
71.12.17.01 βιομθχανιϊν
71.12.18
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για ζργα τθλεπικοινωνιϊν και εκπομπισ
71.12.19
Τπθρεςίεσ μθχανικϊν για άλλα ζργα
71.12.19.01 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ γεωτεχνικϊν μελετϊν
71.12.19.02 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν εκτίμθςθσ υδάτινων πόρων
71.12.19.03 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν και επίβλεψθσ τοπογραφικϊν ζργων
71.12.19.04 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν λιμενικϊν ζργων
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν ανίχνευςθσ και ελζγχου τθσ
71.12.19.05 διάβρωςθσ
71.12.19.06 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν για νζα προϊόντα
71.12.19.07 Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν μελετϊν ςχετικϊν με τθ μόλυνςθ
71.12.19.08 Τπθρεςίεσ μελετϊν θλεκτρολόγου μθχανικοφ γενικά
71.12.19.09 Τπθρεςίεσ μελετϊν μθχανολόγου μθχανικοφ γενικά
71.12.19.10 Τπθρεςίεσ μελετϊν χθμικοφ μθχανικοφ γενικά
71.12.19.11 Τπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ
71.12.19.12 ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΤΠΗΓΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ

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

Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ ζργων για καταςκευαςτικά ζργα
Τπθρεςίεσ γεωλογικϊν, γεωφυςικϊν και ςυναφϊν επιςτθμονικϊν ερευνϊν
και ςυμβουλϊν
Τπθρεςίεσ παροχισ γεωλογικϊν και γεωφυςικϊν ςυμβουλϊν
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ εδαφολογικϊν μελετϊν
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ μεταλλευτικϊν μελετϊν και ερευνϊν
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ υδρογεωλογικϊν μελετϊν
Τπθρεςίεσ εκπόνθςθσ ωκεανογραφικϊν μελετϊν
Γεωφυςικζσ υπθρεςίεσ
Τπθρεςίεσ εξόρυξθσ και αξιολόγθςθσ ορυκτϊν
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΓΕΙΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ
Τπθρεςίεσ επιφανειακισ τοπογραφικισ αποτφπωςθσ
Τπθρεςίεσ ςυγκζντρωςθσ τοπογραφικϊν δεδομζνων με δορυφόρο
Τπθρεςίεσ χαρτογράφθςθσ
Τπθρεςίεσ επιπεδομετρικισ χαρτογράφθςθσ
Τπθρεςίεσ κτθματολογικισ χαρτογράφθςθσ
Τπθρεςίεσ οδικισ χαρτογράφθςθσ
Τπθρεςίεσ υδρογραφικισ χαρτογράφθςθσ
Ζρευνα και πειραματική ανάπτυξη ςτη βιοτεχνολογία
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ βιοτεχνολογία για τθν
υγεία, το περιβάλλον, τθ γεωργία και άλλεσ εφαρμογζσ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ βιοτεχνολογία τθσ
υγείασ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθν περιβαλλοντικι και
βιομθχανικι βιοτεχνολογία
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ γεωργικι βιοτεχνολογία
Ζρευνα και παραγωγι πρωτοτφπων ανάπτυξθσ ςτθ βιοτεχνολογία
Ζρευνα και πειραματική ανάπτυξη ςε άλλεσ φυςικζσ επιςτήμεσ και τη
μηχανική
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςε άλλεσ φυςικζσ επιςτιμεσ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτα μακθματικά
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ επιςτιμεσ υπολογιςτϊν
και πλθροφοριϊν
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ
Τπθρεςίεσ παρατθριςεων αςτεροςκοπείου
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ χθμεία
Τπθρεςίεσ ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ χθμικϊν διεργαςιϊν και
ςυςτθμάτων
Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθ χθμεία
Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθ χθμεία τροφίμων
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ γεωεπιςτιμεσ και ςτισ
επιςτιμεσ περιβάλλοντοσ
Τπθρεςίεσ περιβαλλοντικισ ζρευνασ

72.19.16
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ βιολογικζσ επιςτιμεσ
72.19.16.01 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθ βιολογία
72.19.19
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςε άλλεσ κετικζσ επιςτιμεσ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ διεπιςτθμονικοφ χαρακτιρα
72.19.19.01 (γεωγραφία, παιδαγωγικζσ ςπουδζσ, κλπ)
72.19.19.02 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθ μεταλλειολογία
72.19.19.03 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν ωκεανογραφία
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ μθχανικι και τθν
72.19.2
τεχνολογία, εκτόσ τθσ βιοτεχνολογίασ
72.19.21
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ νανοτεχνολογία
Άλλεσ υπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ μθχανικι και τθν
72.19.29
τεχνολογία, εκτόσ τθσ βιοτεχνολογίασ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ προϊόντων διαδραςτικϊν πολυμζςων
72.19.29.01 (interactive multimedia)
72.19.29.02 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθ μθχανολογία
72.19.29.03 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν ναυπθγικι και αεροναυπθγικι
72.19.29.04 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν πλθροφορικι
72.19.29.05 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν τεχνολογία μετάλλων
72.19.29.06 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν τεχνολογία του θλεκτριςμοφ
72.19.29.07 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν τεχνολογία των καταςκευϊν
72.19.29.08 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν τεχνολογία υλικϊν
72.19.29.09 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτισ επικοινωνίεσ
72.19.3
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ ιατρικζσ επιςτιμεσ
72.19.4
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ γεωπονικζσ επιςτιμεσ
72.19.40.01 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν κτθνοτροφία
72.19.40.02 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθ δαςοκομία
72.19.40.03 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν αλιεία
Παραγωγι πρωτοτφπων ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ και τθ
72.19.5
μθχανικι, εκτόσ τθσ βιοτεχνολογίασ
Ζρευνα και πειραματική ανάπτυξη ςτισ κοινωνικζσ και ανθρωπιςτικζσ
72.20
επιςτήμεσ
72.20.1
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτα οικονομικά και τισ
72.20.11
επιχειριςεισ
72.20.11.01 Τπθρεςίεσ οικονομικϊν ερευνϊν
72.20.12
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ ψυχολογία
72.20.12.01 Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν ψυχολογία
72.20.13
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτθ νομικι επιςτιμθ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςε άλλεσ κοινωνικζσ
72.20.19
επιςτιμεσ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ
72.20.2
επιςτιμεσ

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

Τπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτουσ τομείσ τθσ
γλωςςολογίασ και τθσ λογοτεχνίασ
Άλλεσ υπθρεςίεσ ζρευνασ και πειραματικισ ανάπτυξθσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ
επιςτιμεσ
Τπθρεςίεσ ζρευνασ ςτθν κοινωνιολογία
Τπθρεςίεσ ιςτορικϊν ερευνϊν
Τπθρεςίεσ κοινωνικϊν ερευνϊν
Τπθρεςίεσ φιλολογικϊν και φιλοςοφικϊν ερευνϊν
Παραγωγι πρωτοτφπων ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτισ κοινωνικζσ και
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ
Προςχολική εκπαίδευςη
Τπθρεςίεσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευςη
Τπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευςη
Τπθρεςίεσ γενικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ κατϊτερθσ γενικισ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ κατϊτερθσ γενικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ ανϊτερθσ γενικισ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ ανϊτερθσ γενικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευςη
Τπθρεςίεσ τεχνικισ και επαγγελματικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ τεχνικισ και επαγγελματικισ κατϊτερθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ τεχνικισ και επαγγελματικισ κατϊτερθσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ανϊτερθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευςη
Τπθρεςίεσ μεταδευτεροβάκμιασ μθ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ μεταδευτεροβάκμιασ μθ τριτοβάκμιασ
γενικισ εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταδευτεροβάκμιασ μθ τριτοβάκμιασ γενικισ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ μεταδευτεροβάκμιασ μθ τριτοβάκμιασ
τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταδευτεροβάκμιασ μθ τριτοβάκμιασ τεχνικισ και
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
Τριτοβάθμια εκπαίδευςη

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

Τπθρεςίεσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ πρϊτθσ βακμίδασ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ πρϊτθσ βακμίδασ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ δεφτερθσ βακμίδασ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ δεφτερθσ βακμίδασ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Επιγραμμικζσ (on line) υπθρεςίεσ τρίτθσ βακμίδασ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Άλλεσ υπθρεςίεσ τρίτθσ βακμίδασ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Άλλη εκπαίδευςη π.δ.κ.α.
Άλλεσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ π.δ.κ.α.
Τπθρεςίεσ ςχολϊν γλωςςϊν
Τπθρεςίεσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ μζςω υπολογιςτι
Τπθρεςίεσ φροντιςτθρίου ξζνων γλωςςϊν
Τπθρεςίεσ ςχολϊν Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ (IT)
Τπθρεςίεσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ π.δ.κ.α.
Τπθρεςίεσ διεξαγωγισ ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν επιχειριςεων
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ αςφαλειομεςιτϊν
Τπθρεςίεσ εργαςτθρίου ελευκζρων ςπουδϊν, εκτόσ μεταλυκειακισ
εκπαίδευςθσ
Τπθρεςίεσ κζντρου ι ινςτιτοφτου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
Τπθρεςίεσ ςχολϊν αξιωματικϊν και πλθρϊματοσ εμπορικοφ ναυτικοφ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΠΙΛΟΣΩΝ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ π.δ.κ.α.
Τπθρεςίεσ δαςκάλου
Τπθρεςίεσ διδαςκαλίασ (ειςθγιςεων) ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια
Τπθρεςίεσ ειδικοφ παιδαγωγοφ
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ με αλλθλογραφία
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ μζςω επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ μζςω υπολογιςτι
Τπθρεςίεσ κακθγθτι
Τπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μζςω ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν
Τπθρεςίεσ λαϊκισ επιμόρφωςθσ
Τπθρεςίεσ παράδοςθσ ιδιαίτερων μακθμάτων
Τπθρεςίεσ φροντιςτθρίου γενικά (κετικϊν ι κεωρθτικϊν επιςτθμϊν)
Δραςτηριότητεσ βρεφονηπιακών και παιδικών ςταθμών
Τπθρεςίεσ θμεριςιασ φροντίδασ για παιδιά
Τπθρεςίεσ θμεριςιασ φροντίδασ για παιδιά, εκτόσ όςων αφοροφν παιδιά με
αναπθρία
Τπθρεςίεσ θμεριςιασ φροντίδασ για παιδιά και νζουσ με αναπθρία
Τπθρεςίεσ φφλαξθσ μικρϊν παιδιϊν

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

Τπθρεςίεσ βρεφονθπιοκόμου
Τπθρεςίεσ παιδικοφ και βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ
Τπθρεςίεσ κατ' οίκον φφλαξθσ μικρϊν παιδιϊν
Δραςτηριότητεσ άςκηςησ γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
Τπθρεςίεσ γενικισ ιατρικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ γενικισ ιατρικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ιατρικισ τθσ εργαςίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ πακολογίασ
Τπθρεςίεσ ιατρϊν γενικά, αποκλειςτικά με προςωπικι εργαςία
Τπθρεςίεσ ιατρϊν γενικά, με βοθκθτικό προςωπικό
Δραςτηριότητεσ άςκηςησ ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
Τπθρεςίεσ ειδικισ ιατρικισ
Τπθρεςίεσ ανάλυςθσ και ερμθνείασ ιατρικϊν εικόνων
Άλλεσ υπθρεςίεσ ειδικισ ιατρικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ αγγειοχειρουργικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ αιματολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ακτινοδιαγνωςτικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ακτινοκεραπευτικισ - ογκολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ αλλεργιολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ αναιςκθςιολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ γαςτρεντερολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ δερματολογίασ - αφροδιςιολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ενδοκρινολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ιατρικισ βιοπακολογίασ (μικροβιολογίασ)
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ιατροδικαςτικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ καρδιολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ κοινωνικισ ιατρικισ (δθμόςιασ υγείασ)
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ κυτταρολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ μαιευτικισ - γυναικολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ νευρολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ νευροχειρουργικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ νεφρολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ορκοπεδικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ουρολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ οφκαλμολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ πακολογικισ ανατομικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ πακολογικισ ογκολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ παιδιατρικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ παιδοψυχιατρικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ πλαςτικισ χειρουργικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ πνευμονολογίασ - φυματιολογίασ

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

Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ πυρθνικισ ιατρικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ρευματολογίασ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ φυςικισ ιατρικισ και αποκατάςταςθσ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ χειρουργικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ χειρουργικισ κϊρακα
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ χειρουργικισ παίδων
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ψυχιατρικισ
Ιατρικζσ υπθρεςίεσ ειδικότθτασ ωτορινολαρυγγολογίασ
Δραςτηριότητεσ άςκηςησ οδοντιατρικών επαγγελμάτων
Οδοντιατρικζσ υπθρεςίεσ
Ορκοδοντικζσ υπθρεςίεσ
Άλλεσ οδοντιατρικζσ υπθρεςίεσ
Τπθρεςίεσ οδοντιάτρων, αποκλειςτικά με προςωπικι εργαςία
Τπθρεςίεσ οδοντιάτρων, με βοθκθτικό προςωπικό
Τπθρεςίεσ οργανωμζνθσ μονάδασ οδοντιατρικϊν υπθρεςιϊν
Τπθρεςίεσ ςτοματικϊν και γνακοπροςωπικϊν χειρουργϊν
Άλλεσ δραςτηριότητεσ ανθρώπινησ υγείασ
Άλλεσ υπθρεςίεσ που αφοροφν τθν ανκρϊπινθ υγεία
Τπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν εγκυμοςφνθ
Τπθρεςίεσ νοςοκόμου
Τπθρεςίεσ αποκλειςτικϊν νοςοκόμων
Τπθρεςίεσ βοθκοφ ιατρικϊν και βιολογικϊν εργαςτθρίων
Τπθρεςίεσ επιςκεπτϊν νοςοκόμων
Τπθρεςίεσ νοςθλευτι
Τπθρεςίεσ φυςιοκεραπείασ
Τπθρεςίεσ κινθςιοκεραπείασ
Τπθρεςίεσ μαλάκτθ (μαςζρ)
Τπθρεςίεσ φυςιοκεραπευτι
Τπθρεςίεσ χειροπράκτθ
Τπθρεςίεσ αςκενοφόρων
Τπθρεςίεσ ιατρικοφ εργαςτθρίου
Τπθρεςίεσ ακτινοφυςικοφ
Τπθρεςίεσ διαγνωςτικοφ ιατρικοφ κζντρου
Τπθρεςίεσ εξετάςεων ελζγχου ανκρϊπινθσ γονιμότθτασ
Τπθρεςίεσ εργαςτθρίου ελζγχου αντι-ντόπινγκ ακλθτϊν
Τπθρεςίεσ κλινικοφ βιοχθμικοφ
Τπθρεςίεσ κυτταρολογικοφ εργαςτθρίου
Τπθρεςίεσ χειριςτι ιατροδιαγνωςτικϊν μθχανθμάτων
Τπθρεςίεσ τραπεηϊν αίματοσ, ςπζρματοσ και οργάνων μεταμόςχευςθσ
Τπθρεςίεσ διαγνωςτικϊν εικόνων χωρίσ ερμθνεία
Τπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ

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

Τπθρεςίεσ παιδοψυχολόγου
Τπθρεςίεσ ςυμβοφλου ψυχικισ υγείασ
Τπθρεςίεσ ψυχοκεραπευτι
Τπθρεςίεσ ψυχολόγου
Άλλεσ υπθρεςίεσ που αφοροφν τθν ανκρϊπινθ υγεία π.δ.κ.α.
Τπθρεςίεσ βελονιςμοφ
Τπθρεςίεσ βοτανοκεραπείασ και αρωματοκεραπείασ
Τπθρεςίεσ εναλλακτικϊν κεραπειϊν
Τπθρεςίεσ εργαςιοκεραπείασ
Τπθρεςίεσ εργοκεραπείασ
Τπθρεςίεσ κεραπευτι κάλων
Τπθρεςίεσ κεραπευτι νυχιϊν
Τπθρεςίεσ κεραπευτι νυχιϊν και κάλων
Τπθρεςίεσ λογοκεραπείασ
Τπθρεςίεσ οδθγιϊν διατροφισ από ειδικοφσ που δεν είναι γιατροί
Τπθρεςίεσ ομοιοπακθτικισ
Τπθρεςίεσ ρεφλεξολογίασ

