ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ

4.1 Σκοποί της εταιρείας είναι οι εξής:
1. α. Η αντιπροσώπευση και η διαµεσολάβηση επί προµήθεια σε πωλήσεις ειδών και
εγκαταστάσεων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά και µόνο µέσω
εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καθώς και η µελέτη υλοποίησης των έργων
αυτών.
β. Η διεξαγωγή είτε µόνη της είτε από κοινού µε άλλους, εργασιών αγοράς και πώλησης
φωτοβολταικών συστηµάτων, γ. Η ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ενεργειακής
επιθεώρησης για υφιστάµενες και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις µε σκοπό την
ενεργειακή πιστοποίηση και αναβάθµισή τους. δ. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή
εγχώριων οίκων σε προϊόντα, εξαρτήµατα και µηχανήµατα ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, καθώς και στην διαµεσολάβηση παροχής ενέργειας, ε. Η αντιπροσώπευση
και εµπορία µηχανηµάτων και µηχανών και συναφών εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών
µε έµφαση στις µηχανές και είδη εξοικονόµησης ενέργειας, στ. Η διεξαγωγή
εκπαιδευτικών σεµιναρίων σχετικά µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
ζ. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαµεσολάβησης αγοράς
δικαιωµάτων ενέργειας στο Χρηµατιστήριο ρύπων.
2. α. Η παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης προς ιδιώτες και επιχειρήσεις πάσης
µορφής για την λήψη δανείων και πιστοδοτήσεων κάθε είδους από τράπεζες και εν γένει
πιστωτικά ιδρύµατα.
β. Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης αιτήσεων λήψεως τραπεζικών δανείων και εν
γένει πιστοδοτήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις πάσης µορφής. Ενδεικτικά
αναφέρονται, διεκπεραίωση υποβολής αιτήσεων, κατάθεσης έγγραφων, συγκέντρωσης
δικαιολογητικών και εν γένει λήψεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

3. Να αγοράζει, αποκτά, πωλεί ή συναλλάσσεται σε µηχανήµατα, µηχανές, είδη,
αντικείµενα κάθε είδους τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς
οποιασδήποτε από τις ενταύθα αναφερόµενες εργασίες ή θα είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται υπό των πελατών της Εταιρείας σε σχέση προς οποιαδήποτε τέτοια
εργασία.

4. α. Να εξαιτείται και να αποκτά δι' αγοράς ή άλλως οποιαδήποτε δικαιώµατα
ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, ονοµασίες, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας,
αδείας ή προνόµια προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας ή σχετιζόµενα προς αυτούς
και να παρέχει άδειες σχετιζόµενες προς οποιονδήποτε εκ των σκοπών ή ασχολιών της
εταιρείας όπως αυτή ήθελε κρίνει ορθόν.

β. Η παραχώρηση δικαιώµατος δικαιόχρησης (franchise) για την ιδιοκτησία και
λειτουργία επιχειρήσεων για όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που παρέχει η
εταιρεία.
Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται να προβαίνει στην ίδρυση
υποκαταστηµάτων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προωθεί
τις εργασίες της µέσω δικτύων συνεργατών που θα συστήσει στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, να συνεργάζεται µε φυσικά και νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό καθώς και να συµµετέχει σε διαγωνισµούς δια την ανάληψη δηµοσίων έργων
σχετικών µε τον σκοπό της.

Τέλος, µπορεί να ιδρύει εταιρίες, να συµµετέχει σε εταιρίες ή να συνεργάζεται µε
εταιρίες, οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους, ή παρεµφερείς, ή επικουρικούς, ή
συµπληρωµατικούς σκοπούς, ή εν γένει που ασκούν εµπορική ή κατασκευαστική
δραστηριότητα, εφόσον κριθεί από νοµικά εξουσιοδοτηµένο προς, τον σκοπό αυτό
όργανο, ότι µιας τέτοιας µορφής συνεργασία ή συµµετοχή θα είναι προσοδοφόρος δια
την εταιρεία
5.1.α Σκοπός επίσης της εταιρείας είναι του ασφαλιστικού συµβούλου, να µελετά την
αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των
πελατών µε ασφαλιστικές συµβάσεις για λογαριασµό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή
ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την
πρόσκτηση εργασιών. Επίσης η εταιρία έχει ως σκοπό αυτόν που αναφέρεται
αντίστοιχα για θέµατα ασφαλιστικών συµβούλων στο Π.∆. 190/2006.
β. Η ανάληψη µε σύµβαση, έναντι προµήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και
για λογαριασµό µίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για ασφάλειες
κατοικίδιων καθώς και η παροχή υπηρεσιών καλλωπισµού αυτών,
γ. Ο συντονισµός και η εποπτεία της οµάδας ασφαλιστικών συµβούλων, να
στρατολογεί, να εκπαιδεύει και να εποπτεύει ασφαλιστικούς συµβούλους και
διαµεσολαβούντα πρόσωπα για λογαριασµό ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
δ. Η διαµεσολάβηση, µέσω της οµάδας των συµβούλων αυτών, στην παροχή
χρηµατοοικονοµικών συµβουλών, οι οποίες περιλαµβάνουν και τις συµβουλές στον
τοµέα των επενδύσεων σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηµαταγοράς και τις
συµβουλές στον τοµέα των τραπεζικών προϊόντων.
ε. Η εταιρεία έχει σαν σκοπό επίσης, κατ’ εντολή του ασφαλιζοµένου, χωρίς να
δεσµεύεται ως προς την επιλογή

τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να

προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη των
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, να λαµβάνει την αποδοχή από την
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόµενου ή
αντασφαλιζοµένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε
περιπτώσεις επέλευσης του κινδύνου. Επίσης, η ως άνω εταιρία έχει ως σκοπό αυτόν
του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή, µεσίτη ασφαλίσεων και
αντασφαλίσεων, ως αυτός αναγράφεται στο εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο και στο Π.∆.
190/2006 (ΦΕΚ 196 Α). Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι του ασφαλιστικού
συµβούλου, να µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής
κάλυψης των αναγκών των πελατών µε ασφαλιστικές συµβάσεις για λογαριασµό των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών ή συντονιστών
ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Επίσης η εταιρεία έχει ως
σκοπό αυτόν που αναφέρεται αντίστοιχα για θέµατα ασφαλιστικών συµβούλων στο Π.∆.
190/2006. ∆ιαπραγµατεύεται µε τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες τους
κινδύνους, των οποίων ζητείται η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη και να παρέχει
σε αυτές για λογαριασµό των εκπροσωπούµενων αντασφαλιστών σχετικές βεβαιώσεις
αντασφάλισης(COVER NOTES).Να συνεργάζεται και να συνάπτει συµβάσεις έργου µε
ασφαλιστικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοθετικού πλαισίου όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, όπως του άρθρου 16 του Ν. 1563/85 και του Π.∆.
190/2006/ΦΕΚ 196Α, µε σκοπό την πρόσκτηση και διατήρηση εργασιών. Να
συνεργάζεται και να συνάπτει συµβάσεις έργου µε όλα τα πρόσωπα που ασκούν νόµιµα
ασφαλιστική διαµεσολάβηση όπως, µε ασφαλιστικούς συµβούλους, µε ασφαλιστικούς
πράκτορες και µε µεσίτες ασφαλίσεων και µε αντασφαλίσεων, κλπ. σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 1569/85 και του Π.∆. 190/2006 (ΦΕΚ

196Α ). Να παρέχει υπηρεσίες

διαχείρισης ζηµιών και ασφαλιστικής πραγµατογνωµοσύνης στις συµβάσεις που
διαµεσολαβεί και εξυπηρετεί.

5.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
α. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συµβάσεις εγγυήσεως προς και µετά
οποιουδήποτε νοµικού ή φυσικού προσώπου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού
οργανισµού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται µε την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή
θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.
β. Να συµµετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής που έχουν όµοιο ή
παρεµφερή σκοπό και
γ. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγµένη ή Συµπληρωµατική
προς τους π α ρ α π ά ν ω σ κ ο π ο ύ ς και γενικά να διενεργεί

οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άµεσα ή έµµεσα αναγκαία κατάλληλη ή
ενδεδειγµένη για την πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών.
Επίσης σκοποί της εταιρείας είναι:
Υπηρεσίες Μεσιτείας Αγαθών.
Υπηρεσίες Σχεδιασµού και Ανάπτυξη Τεχνολογιών της Πληροφορίας.
Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραµατική Ανάπτυξη στην Μηχανική και στην Τεχνολογία
εκτός της Βιοτεχνολογίας.
6.Νοσοκοµειακής φροντίδας κατ' οίκον.
7.Νοσοκόµων επισκεπτών.
8.Οικογενειακού προγραµµατισµού συµβούλων παροχής.
9.Οργανισµών προσωρινής απασχόλησης για τη παροχή λοιπού προσωπικού.
10.Οργανισµών προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού.
11.Υγιεινής άλλες.
12.Προσωπικής Υγιεινής.
13.Υποστήριξης παροχής σε ηλικιωµένους.
14.Φροντίδας ηµερήσιας ενηλίκων µε αναπηρίες κατ' οίκον.
15.Φροντίδας κατ' οίκον άλλες.
16.Φροντίδας κατ' οίκον για ενήλικες που πάσχουν από διανοητική καθυστέρηση,
ψυχικές διαταραχές και κατάχρηση ουσιών .
17. Φροντίδας κατ' οίκον για ηλικιωµένους και ανάπηρους.
18. Φροντίδας κατ' οίκον για παιδιά που πάσχουν απο διανοητική καθυστέρηση,
ψυχικές διαταραχές και κατάχρηση ουσιών.
19. Φροντίδας κατ' οίκον για περιπτώσεις διανοητικής καθυστέρησης ψυχικής υγείας και
κατάχρησης ουσιών.
20. (α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ»,
«ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ»,
«ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχηµάτων
προκαθορισµένης ή µη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατοµικά ή οµαδικά παιχνίδια,
όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχηµάτων,
καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού
παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω,
που στο µέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία
και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία
λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο µε το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο,
καθώς επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.
(β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων
πρόκειται να διεξαχθούν στο µέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύµφωνα µε
τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις, µεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθµίζουν τα
της αποκλειστικότητας των δικαιωµάτων της.

(γ) Η εκπόνηση οικονοµικών, οικονοµοτεχνικών, τεχνικών και εµπορικών µελετών για
τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε
οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών, για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής.
(δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί µε την
ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση νέων υπηρεσιών
υψηλής τεχνολογίας, όπως η µεταφορά στοιχείων ζωντανής εικόνας και γενικότερα
ολοκληρωµένης

οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σηµεία διεξαγωγής των

παιχνιδιών της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της αξιοποίησης όλων των
τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των
τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.
(ε) Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς
επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονοµικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν
κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται µε την προβολή της Εταιρείας.
(στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών
εντύπων.
(ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδοµής της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών
σε τρίτους.
(η) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή
οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται
από την νοµοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία
και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρµόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής,
δηµόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο,
προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική
και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται
ασφαλής η διεξαγωγή τους και να µην θίγεται η φήµη και το κύρος της Εταιρείας στο
χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Εξ' άλλου, η Εταιρεία συµµορφώνεται απαρεγκλίτως µε
τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η Εταιρεία αναλαµβάνει την οργάνωση,
την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού,
(θ) Η υιοθέτηση συνεπών και συστηµατικών µέτρων για την εφαρµογή της κρατικής
πολιτικής για τον περιορισµό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόµενου
σχετικού εθισµού.
(ι) Η συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές για την αποτελεσµατική αποτροπή και την
καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον
στοιχηµατισµό.
21. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε µόνη της είτε σε
συνεργασία µε τρίτους:
(α) Να συνάπτει συµβάσεις µε φορείς του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα για την
παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως
δαπάνες που προκύπτουν από τις συµβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο
θα συµφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

(β) Να συµµετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συνάψεις Οργανισµούς ή
φορείς.
(γ) Να ιδρύει, στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήµατα ή γραφεία σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία και µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, που
προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους.
(δ) Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία στα οποία διεξάγονται τα παιχνίδια της
Εταιρείας και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
κάθε φορά τίθενται.
(ε) Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισµούς στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τοµέα
των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών
που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω.
(στ) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναµικό, µισθωτούς ή µη, για την απασχόλησή τους
στην Εταιρεία.
(ζ) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαµβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγµατικές,
οµόλογα ή οµολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασµό της Εταιρείας.
(η) Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους µε σύσταση εµπραγµάτων ασφαλειών
επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των
απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόµενους
στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές
απαιτήσεις της και µε παρακράτηση µέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους.
(θ) Να αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική
πράξη ή δικαιοπραξία άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε τους σκοπούς της Εταιρείας.
(ι) Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να
συµµετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά µετοχές ή µερίδια των
εταιρειών αυτών.
22.Η εταιρεία δίνεται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστηµονικό και εξειδικευµένο
τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα
βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η οµαλή και ασφαλής λειτουργία της εταιρείας.
23.Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης.
24.Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει
αµοιβής ή σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονοµεριστικής µίσθωσης.
25.Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονοµεριστικής µίσθωσης έναντι αµοιβής ή βάσει
σύµβασης
26.Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων που προορίζονται
για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης.
27.Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών
οικοπέδων βάσει αµοιβής ή σύµβασης.
28.Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων που δεν
προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης.
29.Υπηρεσίες εκτίµησης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης.

30.Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης.
31.Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αµοιβής ή σύµβασης, εκτός από τις
ιδιοκτησίες χρονοµεριστικής µίσθωσης.
32.Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών.
33.Υπηρεσίες είσπραξης µισθωµάτων οικιών.
34.Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασµών κοινοχρήστων πολυκατοικιών.
35.Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονοµεριστικής µίσθωσης έναντι αµοιβής ή
βάσει σύµβασης.
36.Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι
αµοιβής ή βάσει σύµβασης.
37.∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών
διαχείρισης.
38.Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης.
39.Υπηρεσίες παροχής συµβουλών στρατηγικής διαχείρισης.
40.Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης.
41.Υπηρεσίες συµβούλων διαχείρισης από οργανωµένο γραφείο, που απασχολεί µέχρι
30 άτοµα.
42. Υπηρεσίες σχεδιασµού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.
43. Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά
προγράµµατα.
44. Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός θεµάτων
φορολογίας νοµικών προσώπων).
45. Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νοµικών προσώπων.
46.Υπηρεσίες αποτίµησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές.
47. Υπηρεσίες διαµεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών.
48. ∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία.
49. ∆ραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία.
50. Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
51. ∆ραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες.

52. Αξιολόγηση κινδύνων και ζηµιών.
53. Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζηµιών.
54. ∆ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.
55. ∆ιαχείριση Ακίνητης περιουσίας.
56.Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
57.Επαγγελµατικέςεπιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες.
58.Λιανικό εµπόριο κατοικίδιων.

