
Κωδικός Περιγραφή 

1  Συμβουλευτικού χαρακτήροα   7022
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 

(μάνατζμεντ)

2 Κεντρικής Λογιστικής Υποστήριξης 6920
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 

συμβουλών

3 Ελέγχου ποιότητας παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

4 Κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων 6910  Νομικές δραστηριότητες

7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

7410  Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

8219
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες 

γραμματειακής υποστήριξης 

5 Διαφήμισης και Μαρκετιγκ 7311 Διαφημιστικά γραφεία 

7320 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

6 Επεξεργασίας Στοιχείων 6311 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες

Ενδεικτικοί Κωδικοί NACE rev2

Υπηρεσίες του ν. 3427/2005 (Κεφ ΣΤ)α/α

Προς διευκόλυνσή σας   παρατίθενται ενδεικτικοι κωδικοί NACE για τις Υπηρεσίες  που μπορούν να παρέχονται από το γραφείο της αλλοδαπής ή την ημεδαπή εταιρεία σύμφωνα με τον  

ν.3427/2005. 

Για την επιλογή του δείγματος  στη Μελέτης Τεκμηρίωσης του Περιθωρίου Κέρδους,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  στο σχετικό κριτήριο τον/τους παρακάτω ενδεικτικούς   κωδικούς 

NACE ή άλλους εφόσον περιγράφουν ακριβέστερα την δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι μετά την αρχική αναζήτηση   βάσεί κωδικού/ών  NACE και λοιπών κριτηρίων, για την επιλογή των εταιρειών που θα περιλαμβάνονται στο τελικό δείγμα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη  η  συγκεκριμένη δραστηριότητα που ασκεί κάθε εταιρεία σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή που δίνεται στη Βάση ή και τυχόν άλλα  διαθέσιμα στοιχεία». 



7 Λήψης και Παροχής Πληφοροριών 6312  Δικτυακές πύλες 

6399   Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφόρησης π.δ.κ.α.

8 Έρευνας και Ανάπτυξης 7211   Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

7219   Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

9
Aνάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
6201 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

6202 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

6203 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

10 Αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών 6311 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες

8211 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

9101  Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

11

Διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας 

μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια 

μέσα

7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά Δραστηριότητες

12 Διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 7022
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 

(μάνατζμεντ)

7810 Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας

8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

13
Δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής 

πληροφόρησης που  βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
8220 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

6399 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφόρησης π.δ.κ.α.


