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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΤΗ- 

ΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

  70.22       Δραστηριότητες 

παροχής 

επιχειρηματικών 

συμβουλών και 

άλλων συμβουλών 

διαχείρισης 

διαχείρισης συμβουλών άλλων, επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών 

διαχείρισης, συμβουλών διαχείρισης άλλων, συμβουλών επιχειρηματικών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 

    70.22.1     Υπηρεσίες παροχής 

επιχειρηματικών 

συμβουλών 

διαχείρισης 

διαχείρισης συμβουλών, παροχής, συμβουλών διαχείρισης, παροχής 

      70.22.11   Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών 

στρατηγικής 

διαχείρισης 

διαχείρισης στρατηγικής, παροχής συμβουλών, στρατηγικής διαχείρισης, παροχής 

συμβουλών 

        70.22.11.02 Υπηρεσίες 

συμβούλων 

διαχείρισης από 

οργανωμένο 

γραφείο, που 

απασχολεί μέχρι 30 

άτομα 

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 

        70.22.11.03 Υπηρεσίες 

συμβούλων 

διαχείρισης από 

οργανωμένο 

γραφείο, που 

απασχολεί πάνω από 

30 άτομα 

Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 

άτομα 

        70.22.11.04 Υπηρεσίες 

σχεδιασμού 

διάρθρωσης ή 

αναδιάρθρωσης 

Υπηρεσίες σχεδιασμού, διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 
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επιχείρησης 

    70.22.11.05 Υπηρεσίες 

υποστήριξης 

επιχειρήσεων για 

την ένταξή τους σε 

αναπτυξιακά 

προγράμματα 

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 

        70.22.12.12 Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών 

ανάπτυξης κάθε 

είδους αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

      70.22.15   Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε 

θέματα οργάνωσης 

παραγωγής 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 

    70.22.15.02 Υπηρεσίες 

γεωργικών μελετών 

(γεωργοοικονομικών 

- γεωργοτεχνικών, 

εγγείων βελτιώσεων, 

γεωργοκτηνοτροφικ

ού 

προγραμματισμού, 

γεωργοκτηνοτροφικ

ών 

εκμεταλλεύσεων) 

Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, 

γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 

        70.22.15.06 Υπηρεσίες που 

παρέχονται από 

γεωπόνους και από 

άλλους ειδικούς σε 

θέματα αγροτικής 

οικονομίας 

Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής 

οικονομίας 

        70.22.15.07 Υπηρεσίες που 

παρέχονται από 

οικονομολόγους, 

ειδικούς σε θέματα 

αγροτικής 

οικονομίας 

Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας 

    70.22.3     Άλλες υπηρεσίες Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 
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παροχής 

επιχειρηματικών 

συμβουλών 

      70.22.30   Άλλες υπηρεσίες 

παροχής 

επιχειρηματικών 

συμβουλών 

Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 

        71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής 

επιστημονικών 

τεχνικών 

συμβουλών γενικά 

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 

    71.12.19.01 Υπηρεσίες 

εκπόνησης 

γεωτεχνικών 

μελετών 

Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 

    71.12.3     Υπηρεσίες 

γεωλογικών, 

γεωφυσικών και 

συναφών 

επιστημονικών 

ερευνών και 

συμβουλών 

Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών 

      74.90.13   Υπηρεσίες παροχής 

περιβαλλοντικών 

συμβουλών 

Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 

 


