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Προϊόντα και Υπηρεσίες (ταξινομημένα κατά κλάση και αναγραφή της οικείας κλάσης)
Κλάσεις:



9 Βάσεις δεδομένων (ηλεκτρονικές)· Διαδραστικές βάσεις δεδομένων· Ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις επιχειρηματικές 
διεργασίες και τις λύσεις· Διαδραστικό λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Διαδραστικό 
λογισμικό· Δωρεάν λογισμικό· Διαδραστικά προγράμματα πολυμέσων ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Software παιχνιδιών· Η/Υ (Προγράμματα -) εγγεγραμμένα· Κινητό λογισμικό· Λογισμικό· Λογισμικό 
για έξυπνα τηλέφωνα· Λογισμικό για επεξεργασία δεδομένων· Λογισμικό για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές· Λογισμικό για κινητά τηλέφωνα· Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές-ταμπλέτες· 
Λογισμικό για την επεξεργασία δεδομένων· Λογισμικό διακομιστή και διαδικτυακών εφαρμογών· 
Λογισμικό εφαρμογών· Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων· Λογισμικό εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επεξεργασία δεδομένων· 
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία δεδομένων· Λογισμικό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών για την τηλεόραση· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών με άδεια δοκιμής· 
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για κινητά τηλέφωνα· Λογισμικό συστήματος και 
υποστήριξης συστημάτων, και υλικολογισμικό· Λογισμικό και εφαρμογές για κινητές διατάξεις· 
Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση· Λογισμικό παιχνιδιών για χρήση με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές· Πλατφόρμες λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παιχνίδια (λογισμικό 
υπολογιστών -ών)· Ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού· Προγράμματα για παιχνίδια βίντεο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επεξεργασία 
δεδομένων· Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια· Προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή· Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
χρήση στις τηλεπικοινωνίες· Προγράμματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών· Προγράμματα [λογισμικό] 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Προγραμματισμός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία δεδομένων· Προγράμματα παιχνιδιών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών [λογισμικό]· Προγράμματα παιχνιδιών για βίντεο και ηλεκτρονικούς υπολογιστές· 
Προγράμματα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Προεγγεγραμμένο λογισμικό· Υπολογιστών 
λογισμικό [εγγεγραμμένα προγράμματα]· Τηλεφορτώσιμο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
χρήση ως ηλεκτρονικό πορτοφόλι· Ψηφιακές ηλεκτρονικές διατάξεις χειρός και σχετικό λογισμικό· 
Προγράμματα [λογισμικό] παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Προγράμματα για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές· Προγράμματα για έξυπνα τηλέφωνα· Προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων· 
Λογισμικό υπολογιστών παιχνιδιών· Λογισμικό υπολογιστών [εγγεγραμμένα προγράμματα]· 
Λογισμικό τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή· Λογισμικό τηλεφορτώσιμο από το 
Διαδίκτυο· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγγεγραμμένο· Λογισμικό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών με δυνατότητα τηλεφόρτωσης· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση σε 
κινητές ψηφιακές ηλεκτρονικές διατάξεις χειρός και λοιπά ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης· 
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταφορτωμένο από το Διαδίκτυο· Λογισμικό ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών· Λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί από παγκόσμια 
δίκτυα πληροφορικής για τη δημιουργία τύπων χαρακτήρων· Λογισμικό για παιχνίδια ψυχαγωγίας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Λογισμικό για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· Λογισμικό για την 
παρακολούθηση, την ανάλυση, τον έλεγχο και την εκτέλεση λειτουργιών στον φυσικό κόσμο· 
Λογισµικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών· Κωδικοποιημένα προγράμματα· Η/Υ (προγράμματα -) 
[τηλεμεταφερόμενο λογισμικό]· Ενδιάμεσο λογισμικό· Ενσωματωμένο λογισμικό· Επιπρόσθετο 
λογισμικό (Plugin)· Εγγεγραμμένο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Εγγεγραμμένες ή 
τηλεφορτώσιμες πλατφόρμες λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Εγγεγραμμένα προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Αερομεταφερόμενα όργανα λήψης δεδομένων· Αισθητήρες 
εντοπισμού θέσης· Ανακλαστήρες ραδιοεντοπιστών (ραντάρ)· Αναλυτικά ορθοφωτοσκόπια· 
Αναλυτικοί σχεδιογράφοι· Ατομικές συσκευές εντοπισμού· Αυτόματες συσκευές ελέγχου οδήγησης 
οχημάτων· Αυτόματοι ελεγκτήρες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων· Αυτόματοι πιλότοι· Βελόνες για 
τοπογραφικές πυξίδες· Βελόνες τοπογραφικών πυξίδων· Γυροσκοπικές πυξίδες· Γωνιόμετρα με 
διόπτρες· Δέκτες GPS· Διατάξεις ελέγχου αυτόματης οδήγησης αυτοκινήτων· Διατάξεις υπερύθρων 
για καθοδήγηση όπλων· Διατάξεις ελέγχου για πλοήγηση αυτοκινήτου μέσω ήχου και βίντεο· 
Διατάξεις ελέγχου για συσκευές πλοήγησης οχημάτων· Δορυφορικά συστήματα πλοήγησης για 
ποδήλατα· Εξοπλισμός πλοήγησης [πυξίδες]· Εξοπλισμός πλοήγησης [εξάντες]· Εξοπλισμός 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· Εξάντες· Ετικέτες ηλεκτρονικές για εμπορεύματα· Ηλεκτρικά 
όργανα πλοήγησης· Εσωτερικά συστήματα εντοπισμού θέσης [IPS]· Ηλεκτρονικά συστήματα 
εγκατεστημένα σε χερσαία οχήματα για παροχή βοήθειας στη στάθμευση· Ηλεκτρονικές διατάξεις 
που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό απωλεσθέντων αντικειμένων χρησιμοποιώντας το 
παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης ή τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας· Ηλεκτρονικά 
συστήματα πλοήγησης· Ηλεκτρονικά συστήματα επί του οχήματος για παροχή βοήθειας στην 
οδήγηση· Ηλεκτρονικά συστήματα επί του οχήματος για παροχή βοήθειας στη στάθμευση· 
Ηλεκτρονικά συστήματα εγκατεστημένα σε χερσαία οχήματα για παροχή βοήθειας στην οδήγηση· 
Ηλεκτρονικές συσκευές και όργανα ιχνηλάτησης· Ηλεκτρονικές ετικέτες· Ηλεκτρονικές συσκευές και 
όργανα πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης· Ηλεκτρονικές συσκευές πλοήγησης· Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές πλοήγησης για αυτοκίνητα· Ηλεκτρονικές ταμπελίτσες ασφαλείας· Θήκες για διατάξεις 
πλοήγησης μέσω δορυφόρου· Θαλάσσιοι αυτόματοι πιλότοι· Μαγνητικές πυξίδες· Μαγνητικές 
γυροσκοπικές πυξίδες· Κοσμογραφίας (Όργανα -)· Κεφαλές κατεύθυνσης στο στόχο· Οδήγηση 
αυτόματη (Μηχανισμοί για -) οχημάτων· Ναυτικές πυξίδες· Ναυτικά (Συσκευές και όργανα -)· 
Ναυτικά όργανα μέτρησης· Ναυσιπλοία (όργανα -ας)· Μαγνητικές πυξίδες για τοπογραφική χρήση· 



Μαγνητικές πυξίδες [τοπογραφικές]· Οργανα ελέγχου πτήσης· Όργανα αδρανειακής πλοήγησης· 
Οπτικοί αισθητήρες θέσης· Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα παροχής βοήθειας στον οδηγό 
για χερσαία οχήματα· Οκτάς· Παγκόσμια ηλεκτρονικά συστήματα προσδιορισμού θέσης· Όργανα 
προοριζόμενα για την χαρτογραφία· Όργανα ελέγχου τροχιάς πυραύλων· Όργανα ελέγχου τροχιάς 
βλημάτων· Πομποί GPS· Πλωτήρες σήμανσης πλοήγησης· Πλοήγησης (Συσκευές -) μέσω 
δορυφόρου· Παγκόσμια συστήματα προσδιορισμού θέσης για χρήση με ποδήλατα· Πλοήγησης 
(συσκευές -) για οχήματα [Η/Υ καταστρώματος]· Πυξίδες πλοήγησης· Πυξίδες [όργανα μέτρησης]· 
Πυξίδες· Πυξίδες για μετρήσεις· Πομποί ραδιοανίχνευσης· Προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών για χρήση στην αυτόνομη πλοήγηση οχημάτων· Ραδιοσημαντήρες· Ραδιοφάροι· 
Ραδιογωνιόμετρα· Στόχο σκόπευτρα για όπλα [λέιζερ]· Στόχο σκόπευτρα για όπλα [ηλεκτρονικά]· 
Στηρίγματα για διατάξεις πλοήγησης· Στόχο σκόπευτρα για πυροβολικό [λέιζερ]· Στόχο σκόπευτρα 
για πυροβολικό [ηλεκτρονικά]· Συσκευές για τακτικά κατευθυνόμενα βλήματα· Συσκευές ανίχνευσης 
στόχου [ηλεκτρικής λειτουργίας]· Συσκευές ανίχνευσης στόχου [ηλεκτρονικά]· Συσκευές ανίχνευσης 
στόχου [δορυφορικές]· Συσκευές ανίχνευσης στόχου [οπτικά]· Συσκευές ανίχνευσης στόχου 
[τηλεσκοπικές]· Συσκευές αναζήτησης στόχου [τηλεσκοπικές]· Συσκευές αναζήτησης στόχου 
[ηλεκτρικής λειτουργίας]· Συσκευές αναζήτησης στόχου [ηλεκτρονικά]· Συσκευές αναζήτησης 
στόχου [οπτικά]· Συσκευές ελέγχου πτήσεων· Συσκευές ελέγχου εκτόξευσης βλημάτων· Συσκευές 
επιτήρησης στόχων [Ηλεκτρικές]· Συσκευές επιτήρησης στόχων [ηλεκτρονικές]· Συσκευές 
επιτήρησης στόχου [δορυφόρου]· Συσκευές εντοπισμού στόχου [ηλεκτρονικά]· Συσκευές 
εντοπισμού πυραύλων· Συσκευές εντοπισμού οχημάτων· Συσκευές εντοπισμού με υπέρυθρες· 
Συσκευές εντοπισμού στόχου [ηλεκτρικής λειτουργίας]· Συσκευές εντοπισμού στόχου [οπτικά]· 
Συσκευές εντοπισμού στόχου [τηλεσκοπικές]· Συσκευές και όργανα πλοήγησης· Συσκευές 
καθοδήγησης για την προσγείωση αεροσκαφών· Συσκευές θαλάσσιας πλοήγησης· Συσκευές 
παρεμβολής ραδιοεντοπιστών (ραντάρ)· Συσκευές παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης 
[GPS]· Συσκευές παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης· Συσκευές και όργανα προσδιορισμού 
γεωλογικής θέσης· Συσκευές πλοήγησης μακράς εμβέλειας [Loran]· Συσκευές πλοήγησης για 
αυτοκίνητα· Συσκευές πλοήγησης GPS· Συστήματα παρακολούθησης οχημάτων· Συστήματα 
καθοδήγησης πυραύλων· Συσκευές υπερύθρων για σκόπευση με όπλα· Συσκευές προσδιορισμού 
θέσης· Συστήματα πλοήγησης για οχηματα με διαδραστική απεικόνιση· Συστήματα πλοήγησης 
πολυμέσων για οχήματα· Συστήματα σκόπευσης πυραύλων· Συστήματα υποβοήθησης οδηγού για 
μηχανοκίνητα οχήματα· Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μετάδοση δεδομένων θέσης· 
Υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για παρακολούθηση της συμπεριφοράς οδηγών· Υλικό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διάδοση δεδομένων θέσης· Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών 
για τη συλλογή δεδομένων θέσης· Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επεξεργασία 
δεδομένων θέσης· Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη συγκέντρωση δεδομένων θέσης· 
Υποβρύχιες συσκευές πλοήγησης με ηχοεντοπιστή (σόναρ)· Φορετοί ανιχνευτές δραστηριότητας· 
Φορητές συσκευές πλοήγησης· Αισθητήρες· Αισθητήρες απόστασης· Συσκευές καταγραφής 
δεδομένων· Συσκευές εγγραφής διαγραμμάτων· Συσκευές εγγραφής δεδομένων· Συσκευές 
εγγραφής γραφικών· Συσκευές εγγραφής· Συσκευές καταγραφής του χρόνου· Συσκευές 
καταγραφής χρόνου· Συσκευές κωδικοποίησης χρόνου

39 Δρομολόγηση οχημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή βάσει δικτύων δεδομένων· 
Παρακολούθηση επιβατικών οχημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή παγκόσμιου συστήματος 
προσδιορισμού θέσης [GPS] [πληροφορίες μεταφορών]· Παρακολούθηση επιβατικών ή φορτηγών 
οχημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης [GPS] 
[πληροφορίες μεταφορών]· Παροχή εξατομικευμένων κατευθύνσεων οδήγησης· Παροχή 
κατευθύνσεων οδήγησης για ταξίδια· Παροχή σχεδίων πτήσης· Προέλευση και παρακολούθηση 
αποστολών εμπορευμάτων [πληροφορίες μεταφορών]· Σχεδιασμός δρομολογίου· Υπηρεσίες 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· Υπηρεσίες ελέγχου κυκλοφορίας εδάφους για αεροσκάφη· 
Υπηρεσίες εναέριας πλοήγησης· Υπηρεσίες εντοπισμού και ιχνηλάτησης επιστολών και δεμάτων· 
Υπηρεσίες ναυσιπλοΐας· Υπηρεσίες παρακολούθησης φορτίων· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε θέματα πλοήγησης· Υπηρεσίες πλοήγησης βάσει παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού 
θέσης· Υπηρεσίες πλοήγησης μέσω GPS· Υπηρεσίες προγραμματισμού πτήσεων· Υπηρεσίες 
σχεδιασμού δρομολογίου



41 Διδασκαλία [ιδιαίτερα μαθήματα]· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων· Διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων στον τομέα των επιχειρήσεων· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων 
σε σχέση με τις επιστήμες· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικά με επιχειρησιακά θέματα· 
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικά με επιχειρήσεις· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
μαθημάτων σε σχέση με μηχανική· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων σχετικά με διοίκηση 
επιχειρήσεων· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων· Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων· 
Διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων· Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για πελάτες· 
Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων· Διεξαγωγή επιμορφωτικών μαθημάτων· Διεξαγωγή 
εργαστηρίων [κατάρτιση]· Διεξαγωγή επιχειρηματικών συνεδρίων· Διεξαγωγή μαθημάτων σε σχέση 
με τη διοίκηση επιχειρήσεων· Διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης· Διεξαγωγή σεμιναρίων· 
Διευθέτηση προγραμμάτων διδασκαλίας· Διεξαγωγή μαθημάτων σχετικά με τη διοίκηση 
επιχειρήσεων· Διεξαγωγή μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων· Διεξαγωγή μαθημάτων σε 
σχέση με διοικητική επιμόρφωση· Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων· Διοργάνωση 
εκπαιδευτικών εξετάσεων· Διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων· Διοργάνωση εκπαιδευτικών 
εκδηλώσεων· Διοργάνωση επιμορφωτικών μαθημάτων· Διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων· 
Διοργάνωση επαγγελματικών εργαστηρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων· Διοργάνωση και 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών διασκέψεων· Διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών ομάδων 
συζήτησης, όχι διαδικτυακά· Διοργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων· Διοργάνωση και διεξαγωγή 
συναντήσεων στον τομέα της εκπαίδευσης· Διοργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων για ενήλικες· 
Διοργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων· Διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης· Διοργάνωση 
μαθημάτων επιμόρφωσης· Διοργάνωση μαθημάτων



42 Αναβάθμιση λογισμικού για έξυπνα τηλέφωνα· Αναβάθμιση λογισμικού· Αναβάθμιση λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Αναβάθμιση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για λογαριασμό 
τρίτων· Αναβάθμιση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για λογαριασμό τρίτων· Ανάπτυξη 
αμφίδρομου λογισμικού πολυμέσων· Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων· Αναβάθμιση του λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη, ενημέρωση και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων 
βάσεων δεδομένων· Ανάπτυξη γλωσσών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη ιστοθέσεων για 
λογαριασμό τρίτων· Ανάπτυξη και δημιουργία προγραμμάτων υπολογισμού για την επεξεργασία 
δεδομένων· Ανάπτυξη και σχεδιασμός ψηφιακών φορέων ήχου και εικόνας· Ανάπτυξη 
περιφερειακών συσκευών υπολογιστή· Ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων για κινητά τηλέφωνα· Δημιουργία, συντήρηση και φιλοξενία 
ιστοθέσεων των άλλων· Διάθεση υποδομών ως υπηρεσία (IaaS)· Διεξαγωγή μελετών 
σκοπιμότητας σε σχέση με υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας σε 
σχέση με συστήματα πληροφοριών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Έκδοση πληροφοριών σε σχέση 
με την τεχνολογία πληροφοριών· Μελέτες σκοπιμότητας ηλεκτρονικών υπολογιστών· Μελέτες 
σκοπιμότητας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Παροχή αναφορών σε σχέση με την πληροφορική· 
Μελέτες τεχνικών έργων στους τομείς υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Παροχή εκτιμήσεων εμπειρογνωμόνων σε σχέση με την πληροφορική· Παροχή αξιολογήσεων 
εμπειρογνωμόνων σε σχέση με την πληροφορική· Παροχή επαγγελματικών συμβουλών σε θέματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με την ασφάλεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή πληροφόρησης σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών· 
Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τεχνολογία πληροφοριών και προγραμματισμό μέσω δικτυακού τόπου· Παροχή συμβουλών σε 
θέματα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή συμβουλών σε θέματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Παροχή συμβουλών επί θεμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή 
πραγματογνωμοσυνών σε σχέση με πληροφορική· Παροχή συμβουλών σε σχέση με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές· Παροχή συμβουλών σε σχέση με λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή 
συμβουλών σε σχέση με την ανάκτηση δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή 
συμβουλών σε σχέση με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή συμβουλών σε 
σχέση με εφαρμογές δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή συμβουλών σε σχέση με τον 
σχεδιασμό αρχικών σελίδων και διαδικτυακών σελίδων· Παροχή συμβουλών σε σχέση με την 
ενημέρωση λογισμικού· Παροχή συμβουλών σε σχέση με λογισμικό συστημάτων επικοινωνίας· 
Παροχή συμβουλών στον τομέα των υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή συμβουλών σε 
σχέση με τη συντήρηση λογισμικού· Παροχή συμβουλών σε σχέση με τη δημιουργία αρχικών 
σελίδων και διαδικτυακών σελίδων· Παροχή συμβουλών στον τομέα της ασφάλειας των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή συμβουλών στον τομέα του λογισμικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Παροχή συμβουλών στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή 
συμβουλών στον τομέα του υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή συμβουλών στον τομέα 
της ολοκλήρωσης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή συμβουλών στον τομέα του 
λογισμικού ασφαλείας· Παροχή συμβουλών στον τομέα της ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Παροχή συμβουλών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών· Παροχή συμβουλών 
στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας· Παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τη 
λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή τεχνικών πληροφοριών σε σχέση με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές· Παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Παροχή συμβουλών σχετικά με συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή 
τεχνικών συμβουλών σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Παροχή τεχνικών συμβουλών σε 
σχέση με την εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή 
τεχνικών συμβουλών σε σχέση με την εφαρμογή και χρήση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Τεχνικές υπηρεσίες για τηλεφόρτωση λογισμικού· Σύνταξη εκθέσεων σχετικά με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές· Συγκέντρωση πληροφοριών σε σχέση με συστήματα πληροφορικής· Συγκέντρωση 
πληροφοριών σε σχέση με την τεχνολογία πληροφοριών· Παροχή τεχνικών συμβουλών για το 
υλισμικό και το λογισμικό υπολογιστή· Παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τη χρήση του 
υλισμικού του υπολογιστή· Τεχνικές υπηρεσίες μεταφόρτωσης ψηφιακών δεδομένων· Τεχνικές 
υπηρεσίες μεταφόρτωσης βιντεοπαιχνιδιών· Υλικά ηλεκτρονικών υπολογιστών (Παροχή 
συμβουλών στον τομέα -)· Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Παροχή συμβουλών στον τομέα του 
-)· Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με υλικό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές· Υπηρεσίες μελετών σκοπιμότητας σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· 
Υπηρεσίες έρευνας και παροχής συμβουλών σε σχέση με υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Υπηρεσία παροχής συμβουλών σε σχέση με λογοσμικό ηλεκτρονικων υπολογιστών· Υπηρεσίες 
παροχής πληροφοριών σε σχέση με την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τον σχεδιασμό συστημάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με δίκτυα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με 
την πληροφορική· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για σχεδίαση συστημάτων πληροφοριών· 



Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών στους τομείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας των πληροφοριών· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με hardware (υλισμικό) ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών από ειδικούς σε σχέση με υπολογιστικά δίκτυα· Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σχετικά με συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε σχέση με υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σχετικά με το υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με 
υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 
την ανάλυση πληροφορικών συστημάτων· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την 
τεχνολογία πληροφοριών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών εμπειρογνωμόνων σε σχέση με 
εξοπλισμό· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την ανάλυση συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με το λογισμικό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού· Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σχετικά με δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία λειτουργούν σε διάφορα 
περιβάλλοντα λογισμικού· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα του υλικού εξοπλισμού και του 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε 
σχέση με την αρχιτεκτονική και την υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών· Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τη συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τον σχεδιασμό λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με την ολοκλήρωση 
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών 
σχετικά με την τεχνολογία πληροφοριών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για λογισμικό που 
χρησιμοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου· Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών 
σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της 
κβαντικής υπολογιστικής· Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών σε σχέση με την τεχνολογία 
πληροφοριών· Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών· Υπηρεσίες 
συμβούλων μηχανικής ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Υπηρεσίες συμβούλων στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών· 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε σχέση με λογισμικό και εφαρμογές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της επίβλεψης δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών· Υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών· Αρχιτεκτονικές 
υπηρεσίες· Ανάπτυξη κατασκευαστικών έργων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό 
χώρων γραφείων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση της γης· Αρχιτεκτονικές 
υπηρεσίες σχετικά με την αξιοποίηση γης· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό εμπορικών 
κτιρίων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό βιομηχανικών κτιρίων· Αρχιτεκτονικές 
υπηρεσίες για τον σχεδιασμό χώρων λιανικής πώλησης· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον 
σχεδιασμό εμπορικών κέντρων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για την προετοιμασία αρχιτεκτονικών 
σχεδίων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κτιρίων γραφείων· Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες 
για τον σχεδιασμό κτιρίων· Αρχιτεκτονική· Αρχιτεκτονικό σχέδιο· Αρχιτεκτονική συμβουλευτική· 
Αρχιτεκτονική έρευνα· Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για διακόσμηση εσωτερικών χώρων· 
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για πολεοδομικό σχεδιασμό· Αστικός σχεδιασμός· Διαχείριση 
αρχιτεκτονικών έργων· Επαγγελματικές υπηρεσίες στον τομέα του αρχιτεκτονικού σχεδίου· 
Εντοπισμός και σήμανση της θέσης υπόγειων σωλήνων, αγωγών ή καλωδίων δικτύων κοινής 
ωφελείας· Εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων· Παροχή συμβουλών στον κλάδο του σχεδιασμού 
κτιρίων· Παροχή πληροφοριών στον τομέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσω δικτυακού τόπου· 
Παροχή επαγγελματικών συμβουλών σε σχέση με την αρχιτεκτονική· Έρευνα σε σχέση με την 
αρχιτεκτονική· Έρευνα σε σχέση με κτίρια· Έρευνα με θέμα την πολεοδομία· Σύνταξη εκθέσεων σε 
σχέση με σχεδιασμό ακινήτων· Σύνταξη εκθέσεων σε σχέση με την αρχιτεκτονική· Σύνταξη 
αρχιτεκτονικών εκθέσεων· Προετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων· Παροχή συμβουλών στον τομέα 
της κατάρτισης αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών προσχεδίων· Πολεοδομικός σχεδιασμός· 
Σχεδιασμός βιομηχανικών κτιρίων· Σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων· Σύνταξη σχεδίων για 
εγκαταστάσεις κατοικιών· Σχεδιασμός και μελέτη αθλητικών εγκαταστάσεων· Σχεδιασμός και μελέτη 
καταστημάτων λιανικής πώλησης· Σχεδιασμός κτιρίων· Σχεδιασμός κτιριακών εγκαταστάσεων· 
Σχεδιασμός κατοικιών· Σχεδιασμός και μελέτη κοινοτήτων κατοικιών· Σχεδιασμός στον τομέα της 
πολεοδομίας και του εμπορικού πολεοδομικού σχεδιασμού· Σχεδιασμός ξενοδοχείων· Σχεδιασμός 
κτιρίων ιατρικής περίθαλψης· Σχεδιασμός χωροταξικός· Υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού· 
Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής· Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων· Υπηρεσίες 
αρχιτεκτονικής σχετικά με την αξιοποίηση της γης· Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σχετικά 



με εκθέσεις· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την αρχιτεκτονική· Υπηρεσίες παροχής 
αρχιτεκτονικών συμβουλών· Υπηρεσίες μηχανικού σε σχέση με την αρχιτεκτονική· Υπηρεσίες 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού· Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στους τομείς της κυκλοφορίας 
και των μεταφορών· Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού προγραμματισμού· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τον 
σχεδιασμό γηπέδων ποδοσφαίρου· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με γεωγραφικό 
σχεδιασμό· Υπηρεσίες σχεδιασμού κατοικιών· Υπηρεσίες σχεδιασμού δομών εφελκυσμού· 
Υπηρεσίες συμβούλων πολεοδομικού σχεδιασμού· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών πολεοδομικού 
σχεδιασμού· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό κτιρίων· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σε σχέση με τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με 
εφαρμογές προγραμματισμού· Υπηρεσίες σχεδιασμού κτιρίων· Υπηρεσίες σχεδιασμού οικιστικών 
κοινοτήτων· Υπηρεσίες σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σχέση με 
οικοδομικά σχέδια· Υπηρεσίες σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή σε σχέση με την 
αρχιτεκτονική· Υπηρεσίες σχεδιασμού προσωρινών δομών· Υπηρεσίες σχεδιασμού σε σχέση με 
την αρχιτεκτονική· Ανάλυση σχεδιασμού προϊόντων· Ανάλυση και αξιολόγηση της ανάπτυξης 
προϊόντων· Ανάλυση και αξιολόγηση του σχεδιασμού προϊόντων· Ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης και 
δοκιμής· Ανάπτυξη μεθόδων δοκιμής· Αξιολόγηση ανάπτυξης προϊόντων· Αξιολόγηση επιδόσεων 
επεξεργασίας δεδομένων βάσει αναφορών συγκριτικής αξιολόγησης· Αξιολόγηση της απόδοσης 
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών βάσει αναφορών συγκριτικής αξιολόγησης· Αξιολόγηση 
της ποιότητας προϊόντων· Αξιολόγηση σχεδιασμού προϊόντων· Δοκιμές ποιότητας· Δοκιμές 
(υλικών)· Δοκιμή, ανάλυση και παρακολούθηση σημάτων πλοήγησης· Δοκιμή, ανάλυση και 
παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών σημάτων· Δοκιμή, ανάλυση και αξιολόγηση εμπορευμάτων 
που ανήκουν σε άλλους, για σκοπούς πιστοποίησης· Δοκιμή, ανάλυση και αξιολόγηση των αγαθών 
και υπηρεσιών άλλων για σκοπούς πιστοποίησης· Δοκιμή νέων προϊόντων· Δοκιμή 
λειτουργικότητας συσκευών και οργάνων· Δοκιμή οχημάτων όσον αφορά την καταλληλότητά τους 
για κυκλοφορία· Δοκιμή συσκευών στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής για σκοπούς 
πιστοποίησης· Δοκιμή στο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας προϊόντων· Δοκιμή συσκευών στον τομέα 
της ηλεκτρολογικής μηχανικής· Δοκιμή υλικών για ανίχνευση σφαλμάτων· Δοκιμή της ασφάλειας 
καταναλωτικών προϊόντων και παροχή σχετικών συμβουλών· Έλεγχος, ανάλυση και αξιολόγηση 
των υπηρεσιών που παρέχουν άλλοι, για σκοπούς πιστοποίησης· Εκτίμηση επιστημονικών 
κινδύνων· Εκτιμήσεις και δοκιμές σε ακίνητα για την παρουσία επικίνδυνων υλικών· 
Εκσφαλμάτωση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για λογαριασμό τρίτων· Έλεγχος 
ποιότητας· Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών· Πιστοποίηση (έλεγχος ποιότητας)· 
Πιστοποίηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών· Ποιοτική αξιολόγηση· Ποιοτικός έλεγχος· Ποιοτικός 
έλεγχος και Δοκιμή· Ποιοτικός έλεγχος οικοδομικών υλικών· Ποιοτικός έλεγχος λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων· Ποιοτικός έλεγχος υπηρεσιών· 
Σύμβουλοι μηχανικής σε σχέση με τις δοκιμές· Σχεδιασμός και δοκιμή νέων προϊόντων· Τεχνικός 
έλεγχος και επιθεώρηση· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις δοκιμές προϊόντων· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τη δοκιμή υλικών· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
στον τομέα του ελέγχου ποιότητας· Υπηρεσίες μηχανικής σε σχέση με το διαγνωστικό έλεγχο 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· Υπηρεσίες πιστοποίησης· Υπηρεσίες σχεδιασμού και δοκιμών για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων· Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών· Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης· 
Υπηρεσίες τεχνικών μετρήσεων· Υπηρεσίες τεχνικών μετρήσεων και δοκιμών· Υπηρεσίες 
τεχνολογικών δοκιμών ασφαλείας· Ανάπτυξη προϊόντων· Ανάπτυξη, σχεδιασμός και ενημέρωση 
αρχικών σελίδων· Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εσωτερικών χώρων· Γραφικό σχέδιο· Γραφική 
απεικόνιση για λογαριασμό τρίτων· Βιομηχανικό σχέδιο με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή· 
Βιομηχανικό σχέδιο και σχέδιο γραφικών τεχνών· Βιομηχανικός καλλιτεχνικός σχεδιασμός· 
Γραφικός σχεδιασμός υλικών προώθησης· Γραφικός σχεδιασμός υλικού προώθησης· Γραφικό 
σχέδιο με τη βοήθεια υπολογιστή· Γραφικό σχέδιο για τη σύνταξη ιστοσελίδων (web pages) στο 
Διαδίκτυο· Γραφιστική· Δημιουργία αρχικών ιστοσελίδων για τρίτους· Δημιουργία αρχικών σελίδων 
σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοθέσεων· Δημιουργία 
ηλεκτρονικώς αποθηκευμένων σελίδων για υπηρεσίες επί γραμμής και διαδικτύου· Δημιουργία 
ιστοσελίδων· Δημιουργία ιστοχώρων στο Internet· Δημιουργία και ενημέρωση αρχικών ιστοσελίδων 
για ηλεκτρονικά δίκτυα· Δημιουργία και παροχή ιστοσελίδων για λογαριασμό τρίτων· Δημιουργία και 
συντήρηση ιστοθέσεων για τρίτους· Δημιουργία και συντήρηση διαδικτυακών ιστοθέσεων για 
τρίτους· Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων για λογαριασμό τρίτων· Δημιουργία και συντήρηση 
ιστοχώρων για τρίτους· Δημιουργία και σχεδιασμός ιστοσελίδων για λογαριασμό τρίτων· 
Δημιουργία και σχεδιασμός νέων προϊόντων· Δημιουργία και σχεδιασμός ευρετηρίων πληροφοριών 
βάσει ιστοθέσης για λογαριασμό τρίτων [υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών]· Δημιουργία και 
συντήρηση ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων· Δημιουργία πλατφόρμας στο Διαδίκτυο (Internet) 
για ηλεκτρονικό εμπόριο· Δημιουργία, σχεδιασμός και συντήρηση ιστοθέσεων· Διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων· Εκπόνηση σχεδίων για κατασκευές· Επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικός 
σχεδιασμός· Επιστημονικός και τεχνολογικός σχεδιασμός· Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων· 
Έρευνα σχετικά με σχεδιασμό· Επεξεργασία εκθέσεων σχετικά με τον σχεδιασμό· Κατά παραγγελία 
σχεδιασμός και μηχανική τηλεφωνικών συστημάτων, συστημάτων καλωδιακής τηλεόρασης και 
οπτικών ινών· Κατάρτιση σχεδίων κατασκευών· Μελέτες σκοπιμότητας σχεδιασμού· Μηχανική και 



υπηρεσίες μηχανικής με τη βοήθεια υπολογιστή· Μορφοποίηση [βιομηχανικό σχέδιο]· Οπτικός 
σχεδιασμός· Παρουσίαση γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (υπηρεσίες ψηφιακής 
απεικόνισης)· Παροχή ιστοχώρου με πληροφορίες στον τομέα του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων· 
Παροχή επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με τον βιομηχανικό σχεδιασμό· Παροχή 
πληροφοριών στον τομέα του σχεδιασμού προϊόντων· Παροχή πληροφοριών σε σχέση με το 
βιομηχανικό σχέδιο· Παροχή συμβουλών μηχανικής σε σχέση με σχέδιο· Παροχή συμβουλών και 
σχεδιασμός σε θέματα μηχανικής· Παροχή πληροφοριών στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων· 
Παροχή συμβουλών σχεδιασμού· Παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων· 
Παροχή συμβουλών στον τομέα του τεχνολογικού σχεδιασμού· Παροχή συμβουλών στον κλάδο 
της αυτοματοποίησης γραφείου και χώρων εργασίας· Προγραμματισμός σχεδιασμού· Παροχή 
συμβουλών σχετικά με την σχεδίαση ιστοσελίδας· Παροχή συμβουλών σχετικά με διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων· Συμβουλές σε θέματα σχεδιαμού σελίδων· Συμβουλές σχετικά με το 
σχεδιασμό υλισμικού υπολογιστών· Προετοιμασία παραμέτρων σχεδιασμού για εικόνες· Σύσταση 
σχεδίων κατασκευών· Σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή· Σχεδίαση· Σχεδίαση [σχεδιασμός] 
κτιρίων· Σχεδιασμός αρχικών ιστοσελίδων· Σχεδιασμός αρχικών σελίδων και ιστοθέσεων· 
Σχεδιασμός αρχικών σελίδων και ιστοτόπων· Σχεδιασμός αρχικών σελίδων και ιστοσελίδων· 
Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων· Σχεδιασμός βιομηχανικών μηχανημάτων· Σχεδιασμός βάσεων 
δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών· Σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων· Παροχή εκθέσεων 
μηχανικού· Μηχανολογικό σχέδιο· Μηχανικός σχεδιασμός· Σύνταξη εκθέσεων μηχανικών· Σύνταξη 
εκθέσεων σε σχέση με μελέτες τεχνικών δομικών έργων· Υπηρεσίες μηχανικής για το σχεδιασμό 
κατασκευών· Υπηρεσίες μηχανικής για τον σχεδιασμό μηχανημάτων· Υπηρεσίες μηχανικής σε 
σχέση με την τεχνολογία πληροφοριών· Υπηρεσίες μηχανικής σε σχέση με την αυτόματη 
επεξεργασία δεδομένων· Υπηρεσίες μηχανικής σε σχέση με τον σχεδιασμό συστημάτων 
επικοινωνιών· Υπηρεσίες μηχανικής σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Υπηρεσίες μηχανικής 
σε σχέση με συστήματα διαμόρφωσης μετάλλων· Υπηρεσίες μηχανικής σε σχέση με την τεχνολογία 
επεξεργασίας δεδομένων· Υπηρεσίες μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες μηχανικού 
σχεδιασμού· Υπηρεσίες μηχανικού σε σχέση με τη ρομποτική· Υπηρεσίες μηχανικού σχεδιασμού 
και σχεδίου με τη βοήθεια υπολογιστή· Υπηρεσίες μηχανολογικής σχεδίασης και σχεδίου με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή· Υπηρεσίες μηχανολόγου μηχανικού· Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε σχέση με τον μηχανικό σχεδιασμό· Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικής· 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τη βιομηχανική μηχανική· Υπηρεσίες παροχής 
τεχνικών συμβουλών σχετικά με τη δομική μηχανική· Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών σε 
σχέση με εργασίες πολιτικού μηχανικού· Υπηρεσίες προγραμματισμού πολιτικού μηχανικού· 
Υπηρεσίες σχεδιασμού πολιτικού μηχανικού· Υπηρεσίες τεχνικού σχεδίου· Υπηρεσίες σχεδιασμού 
σε σχέση με υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού
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