
 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α 
(ΤΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ) 
11 Ορυχεία άνκρακα 
110     Ορυχεία άνκρακα 
12 Μεταλλεία 
121     Μεταλλεία ςιδθρομεταλλεφματοσ 
122     Μεταλλεία μθ ςιδθροφχων μεταλλευμάτων 
13       Τδρογονάνκρακεσ και γθγενι καφςιμα αζρια 
130     Υδρογονάνκρακεσ και γθγενι καφςιμα αζρια 
14 Λατομεία 
141     Λατομεία οικοδομικϊν λίκων και άμμου 
142     Λατομεία πρϊτων υλϊν βιομθχανίασ 
15       Λοιπά μεταλλεία και λατομεία 
151     Μεταλλεία πρϊτων υλϊν βιομθχανίασ 
152    Εξόρυξθ πυρθνικϊν υλικϊν 
159    Λοιπά μεταλλεία και λατομεία μ.α.α 
23 Τφαντικζσ βιομθχανίεσ 
237    Βαφεία, τυποβαφεία και φινιριςτιρια 
31  Χθμικζσ βιομθχανίεσ 
311    Παραγωγι οξζων, βάςεων, αλάτων και χθμικϊν λιπαςμάτων 
312    Παραγωγι πλαςτικϊν υλϊν, ςυνκετικϊν ρθτινϊν και τεχνθτϊν ινϊν 
313  Λοιπζσ βαςικζσ χθμικζσ βιομθχανίεσ 
313.1 Παραγωγι πετροχθμικϊν 
313.2 Παραςκευι οργανικϊν χρωςτικϊν ουςιϊν 
313.5 Παραγωγι πεπιεςμζνων αερίων, ξθροφ πάγου και ανκρακαςβεςτίου 
313.9 Παραγωγι λοιπϊν βαςικϊν χθμικϊν προϊόντων μ.α.α 
εκτόσ 
313.3 Κατεργαςία ρθτίνθσ (κατθγορία Β) 
313.4 Παραγωγι γλυκερίνθσ, λιπαρϊν οξζων, ςτεατίνθσ και παραφίνθσ (κατθγορία Β) 
314    Βιομθχανία βερνικοχρωμάτων, ςτιλβωμάτων και τυπογραφικϊν μελανϊν 
319    Βιομθχανίεσ λοιπϊν χθμικϊν προϊόντων 
319.4 Παραςκευι γεωργικϊν φαρμάκων και εντομοκτόνων 
319.7 Παραγωγι εκρθκτικϊν υλϊν, εκτόσ των πυροτεχνθμάτων 
319.8 Καταςκευι πυροτεχνθμάτων 
εκτόσ 
319.1 Παραςκευι μελανϊν εκτόσ των τυπογραφικϊν (κατθγορία Β) 
319.2 Καταςκευι πυρείων (κατθγορία Β) 
319.3 Καταςκευι κθρίων (κατθγορία Β) 
319.5 Κόλλεσ (κατθγορία Β) 
319.6 Καταςκευι φωτογραφικοφ και κινθματογραφικοφ φιλμ, φωτογραφικοφ 
            χάρτου, χάρτου θλιοτυπίασ και χάρτου φωτοαντιγράφων (κατθγορία Β) 
319.9 Παραγωγι λοιπϊν χθμικϊν προϊόντων μ.α.α (κατθγορία Β) 
32       Βιομθχανίεσ παραγϊγων πετρελαίου και άνκρακα 
321     Βιομθχανίεσ επεξεργαςίασ πετρελαιοειδϊν 
329     Βιομθχανίεσ υποπροϊόντων πετρελαίου 
329.5 Εμφιάλωςθ υγραερίων (καυςίμων αερίων) 
εκτόσ 
329.1 Παραγωγι αςφαλτικϊν υλικϊν επιςτρϊςεωσ οδϊν (κατθγορία Β) 



329.2 Παραγωγι πιςςοχάρτου και αςφαλτοχάρτου. (κατθγορία Β) 
329.3 Παραγωγι μονωτικϊν υλικϊν από πετρζλαιο και άνκρακα. (κατθγορία Β) 
329.6 Παραγωγι ναφκαλίνθσ (κατθγορία Β) 

33   Βιομθχανίεσ προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά, εκτόσ των 
        παραγϊγων πετρελαίου και άνκρακα 
336 Καταςκευι ειδϊν από τςιμζντο 
336.3  Καταςκευι ειδϊν από αμιαντοτςιμζντο 
εκτόσ 
336.1  Καταςκευι τςιμεντοςωλινων και τςιμεντοςτφλων (κατθγορία Β) 
336.2  Παραγωγι ετοίμου ςκυροδζματοσ (κατθγορία Β) 
336.9  Καταςκευι λοιπϊν ειδϊν από τςιμζντο (κατθγορία Β) 
338      Καταςκευι ειδϊν από αμίαντο 
34 Βαςικζσ μεταλλουργικζσ βιομθχανίεσ 
341      Παραγωγι και πρϊτθ κατεργαςία ςιδιρου 
342      Παραγωγι και πρϊτθ κατεργαςία λοιπϊν μετάλλων, πλθν ςιδιρου 
35  Καταςκευι τελικϊν προϊόντων από μζταλλο, εκτόσ μθχανϊν και 
       μεταφορικοφ υλικοφ 
353.9    Λοιπϊν μεταλλικϊν καταςκευϊν 
εκτόσ 
353.1     Κλεικροποιία και καταςκευι ςιδθρικϊν για πόρτεσ, παράκυρα, ζπιπλα 
               κ.λπ (κατθγορία Β) 
353.2     Καταςκευι κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και ςυναφϊν ειδϊν για 
               οικοδομζσ, από ςίδθρο (κατθγορία Β) 
353.3     Καταςκευι κουφωμάτων από άλλα μζταλλα, εκτόσ ςιδιρου (κατθγορία Β) 
36  Καταςκευι μθχανϊν και ςυςκευϊν, εκτόσ των θλεκτρικϊν και των 
       μζςων μεταφοράσ 
369.1     Λεβθτοποιείων 
369.3     Καταςκευι ςιλό, κοχλιομεταφορζων, μεταφορικϊν ταινιϊν και 
               αερομεταφορζων 
εκτόσ 
369.4     Καταςκευι μθχανϊν επεξεργαςίασ μετάλλου. (κατθγορία Β) 
369.9     Λοιπά μθχανουργεία καταςκευισ και επιςκευισ πάςθσ φφςεωσ 
               μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων τουσ. (κατθγορία Β) 
37    Καταςκευι θλεκτρικϊν μθχανϊν, ςυςκευϊν και λοιπϊν ειδϊν 
372  Καταςκευι ςυςςωρευτϊν και ξθρϊν θλεκτρικϊν ςτοιχείων 
372.1    Καταςκευι ςυςςωρευτϊν 
εκτόσ 
372.2    Καταςκευι ξθρϊν θλεκτρικϊν ςτοιχείων 
381       Ναυπιγθςθ και επιςκευι ςκαφϊν 
382       Καταςκευι ςιδθροδρομικοφ και τροχιοδρομικοφ υλικοφ 
41 Ηλεκτριςμόσ, φωταζριο και ατμόσ 
411       Παραγωγι και διανομι θλεκτριςμοφ 
412       Παραγωγι και διανομι φωταερίου  

 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β 
(ΜΕΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ) 



03 Δαςοπονία και εκμετάλλευςθ δαςϊν 
031     Δαςοπονία 
032     Εκμετάλλευςθ δαςϊν 
04 Θιρα 
041     Θιρα 
05 Αλιεία 
051     Αλιεία 
16 Αλυκζσ 
160     Αλυκζσ 
20 Βιομθχανία ειδϊν διατροφισ, εκτόσ ποτϊν 
201     Σφαγι ηϊων, παραςκευι και διατιρθςθ κρζατοσ 
202     Βιομθχανία γάλακτοσ 
203     Παραςκευι διατθροφμενων οπωρϊν 
204     Βιομθχανίεσ φυτικϊν και ηωικϊν λιπαρϊν ουςιϊν 
205     Επεξεργαςία δθμθτριακϊν και οςπρίων 
206     Αρτοποιεία και ηαχαροπλαςτικι 
207     Παραγωγι ηάχαρθσ 
208     Σοκολατοποιία και παραςκευι ηαχαρωτϊν 
209     Λοιπζσ βιομθχανίεσ ειδϊν διατροφισ 
21 Βιομθχανίεσ ποτϊν 
211     Οινοπνευματοποιία και ποτοποιία οινοπνευματωδϊν 
212     οινοποιία 
213     Βυνοποιία και ηυκοποιία 
214     Παραςκευι μθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν και εμφιάλωςθ μεταλλικϊν νερϊν 
22 Καπνοβιομθχανίεσ 
221     Επεξεργαςία φφλλων καπνοφ 
222     Παραγωγι τςιγάρων 
23 Τφαντικζσ βιομθχανίεσ 
231     Παραγωγι νθμάτων και υφαςμάτων από φυςικό και τεχνθτό ζριο 
232     Παραγωγι νθμάτων και υφαςμάτων από φυςικό και τεχνθτό βαμβάκι 
233     Παραγωγι νθμάτων και υφαςμάτων από φυςικό και τεχνθτό μετάξι (ραιγιόν) 
            και από ςυνεχείσ ςυνκετικζσ φλεσ 
234     Παραγωγι νθμάτων και υφαςμάτων από ςυνκετικζσ ίνεσ, εκτόσ νάιλον 
235     Κατεργαςία ιοφτθσ, λίνου και καννάβεωσ 
236     Πλεκτικι 
238     Κλωςτοβιομθχανία, δαντελλοποιία, ταινιοπλεκτικι 
239      Λοιπζσ υφαντικζσ βιομθχανίεσ 
24 Βιομθχανίεσ ειδϊν υπόδθςθσ, ζνδυςθσ και διαφόρων ειδϊν από 
φφαςμα 
241      Υποδθματοποιία 
242      Επιςκευι υποδθμάτων 
243      Καταςκευι ειδϊν ζνδυςθσ 
244      Καταςκευι διαφόρων ειδϊν από φφαςμα, εκτόσ των ειδϊν ζνδυςθσ 
25 Βιομθχανία ξφλου 
251      Πριςτιρια και μθχανικι κατεργαςία ξφλου 
252      Καταςκευι οικοδομικϊν υλικϊν από ξφλο 
253      Καταςκευι ειδϊν ςυςκευαςίασ από ξφλο και φυτικζσ φλεσ και καταςκευι 
             μικρϊν αντικειμζνων καλακοπλεκτικισ 



259      Καταςκευι ειδϊν από φελλό και ειδϊν από ξφλο μ.α.α 
26 Βιομθχανίεσ επίπλων και ειδϊν επιπλϊςεωσ 
261     Καταςκευι επίπλων και ειδϊν επιπλϊςεωσ, εκτόσ των μεταλλικϊν 
262     Καταςκευι μεταλλικϊν επίπλων 
27 Βιομθχανίεσ χάρτου 
271     Παραγωγι χαρτομάηασ, χαρτιοφ και χαρτονιοφ 
272     Καταςκευι ειδϊν από χαρτί και χαρτόνι 
28 Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
281     Εκδόςεισ και εκτυπϊςεισ εφθμερίδων, περιοδικϊν, βιβλίων και φυλλαδίων 
282     Λοιπζσ τυπογραφικζσ εργαςίεσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
29 Βιομθχανίεσ δζρματοσ και γουναρικϊν, εκτόσ των ειδϊν ζνδυςθσ και 
      υπόδθςθσ 
291     Βιομθχανία δζρματοσ 
292     Επεξεργαςία γουναρικϊν και καταςκευι ειδϊν από γοφνα, εκτόσ από τα είδθ 
            ζνδυςθσ 
293     Καταςκευι ειδϊν από δζρμα ι υποκαταςτατϊν αυτοφ, εκτόσ από υποδιματα 
            και ενδφματα 
30   Βιομθχανίεσ προϊόντων από ελαςτικό και πλαςτικι φλθ 
301     Βιομθχανίεσ προϊόντων από ελαςτικό 
302     Βιομθχανίεσ προϊόντων από πλαςτικι φλθ 
31   Χθμικζσ βιομθχανίεσ 
313 Λοιπζσ βαςικζσ χθμικζσ βιομθχανίεσ 
313.3  Κατεργαςία ρθτίνθσ 
313.4  Παραγωγι γλυκερίνθσ, λιπαρϊν οξζων, ςτεατίνθσ και παραφίνθσ 
εκτόσ 
313.1  Παραγωγι πετροχθμικϊν (κατθγορία Α) 
313.2  Παραςκευι οργανικϊν χρωςτικϊν ουςιϊν (κατθγορία Α) 
313.5  Παραγωγι πεπιεςμζνων αερίων, ξθροφ πάγου και ανκρακαςβεςτίου 
(κατθγορία Α) 
313.9  Παραγωγι λοιπϊν βαςικϊν χθμικϊν προϊόντων μ.α.α (κατθγορία Α) 
315     Βιομθχανία φαρμακευτικϊν προϊόντων 
316     Βιομθχανίεσ καλλυντικϊν και ειδϊν αρωματοποιίασ 
317     Βιομθχανία ςαπϊνων και απορρυπαντικϊν 
319 Βιομθχανίεσ λοιπϊν χθμικϊν προϊόντων 
319.1  Παραςκευι μελανϊν εκτόσ των τυπογραφικϊν 
319.2  Καταςκευι πυρείων 
319.3   Καταςκευι κθρίων 
319.5   Κόλλεσ 
319.6   Καταςκευι φωτογραφικοφ και κινθματογραφικοφ φιλμ, φωτογραφικοφ χάρτου, 
             χάρτου θλιοτυπίασ και χάρτου φωτοαντιγράφων 
319.9 Παραγωγι λοιπϊν χθμικϊν προϊόντων μ.α.α 
εκτόσ 
319.4  Παραςκευι γεωργικϊν φαρμάκων και εντομοκτόνων (κατθγορία Α) 
319.7  Παραγωγι εκρθκτικϊν υλϊν, εκτόσ των πυροτεχνθμάτων (κατθγορία Α) 
319.8  Καταςκευι πυροτεχνθμάτων (κατθγορία Α) 
32 Βιομθχανίεσ παραγϊγων πετρελαίου και άνκρακα 
322     Παραγωγι τυποποιθμζνων καυςίμων άνκρακα και λιγνίτθ 
329 Βιομθχανίεσ υποπροϊόντων πετρελαίου 



329.1  Παραγωγι αςφαλτικϊν υλικϊν επιςτρϊςεωσ οδϊν 
329.2  Παραγωγι πιςςοχάρτου και αςφαλτοχάρτου 
329.3  Παραγωγι μονωτικϊν υλικϊν από πετρζλαιο και άνκρακα 
329.6  Παραγωγι ναφκαλίνθσ  
Εκτόσ 
329.5   Εμφιάλωςθ υγραερίων (καυςίμων αερίων) (κατθγορία Α) 
33 Βιομθχανίεσ προϊόντων από μθ μεταλλικά ορυκτά, εκτόσ των 
       παραγϊγων πετρελαίου και άνκρακα 
331     Καταςκευι υλικϊν για οικοδομζσ από οπτι γθ, κακϊσ και πυρίμαχα υλικά 
332     Υαλουργία 
333     Καταςκευι ειδϊν από πθλό, πορςελάνθ και φαγεντιανϊν 
334     Παραγωγι τςιμζντων 
335     Αςβεςτοποιία, παραγωγι γφψου και ςτόκου 
336 Καταςκευι ειδϊν από τςιμζντο 
336.1  Καταςκευι τςιμεντοςωλινων και τςιμεντοςτυλϊν 
336.2  Παραγωγι ετοίμου ςκυροδζματοσ 
336.9  Καταςκευι λοιπϊν ειδϊν από τςιμζντο 
εκτόσ 
336.3  Καταςκευι ειδϊν από αμίαντο (κατθγορία Α) 
339     Παραγωγι λοιπϊν ειδϊν από μθ μεταλλικά ορυκτά, μ.α.α 
35 Καταςκευι τελικϊν προϊόντων από μζταλλο, εκτόσ μθχανϊν και 
      μεταφορικοφ υλικοφ 
351    Καταςκευι ςιδθροςωλινων 
352    Καταςκευι ςυρμάτων, αλυςίδων, κοχλιϊν και καρφίδων 
353 Είδθ από μζταλλο για οικοδομζσ και μεταλλικζσ καταςκευζσ 
353.1 Κλεικροποιία και καταςκευι ςιδθρικϊν για πόρτεσ, παράκυρα, ζπιπλα κ.λπ 
353.2 Καταςκευι κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και ςυναφϊν ειδϊν για οικοδομζσ, 
           από ςίδθρο 
353.3 Καταςκευι κουφωμάτων από άλλα μζταλλα, εκτόσ ςιδιρου 
εκτόσ 
353.9 Λοιπϊν μεταλλικϊν καταςκευϊν (κατθγορία Α) 
354   Καταςκευι εργαλείων από μζταλλα 
355   Καταςκευι ςυςκευϊν μαγειρικισ, φωτιςμοφ και κζρμανςθσ, εκτόσ των 
          θλεκτρικϊν 
356   Καταςκευι αντικειμζνων από χυτοςίδθρο 
357   Καταςκευι ειδϊν χαλκουργίασ, ορειχαλκουργίασ και ειδϊν από μόλυβδο 
358   Καταςκευι ςκευϊν από αλουμίνιο και ειδϊν εμαγιζ 
359   Καταςκευι λοιπϊν αντικειμζνων από μζταλλο, εκτόσ μθχανϊν και μεταφορικοφ υλικοφ 
36    Καταςκευι μθχανϊν και ςυςκευϊν, εκτόσ των θλεκτρικϊν και των 
         μζςων μεταφοράσ 
361     Καταςκευι μθχανϊν εςωτερικισ καφςεωσ 
362     Καταςκευι μθχανθμάτων κλιματιςμοφ 
363     Καταςκευι μθχανθμάτων για τθ γεωργία και τθ ηωοκομία 
364     Καταςκευι μθχανθμάτων λατομείων, οδοποιίασ και οικοδομικισ 
365     Καταςκευι μθχανθμάτων για τθν παραγωγι ειδϊν διατροφισ, ποτϊν και 
            καπνοφ 
366     Καταςκευι μθχανθμάτων υφαντουργίασ και επεξεργαςίασ ξφλου και μετάλλου 
367     Καταςκευι πυροςβεςτιρων, αντλιϊν και ψεκαςτιρων 



368     Καταςκευι μθχανϊν γραφείου, πλαςτίγγων και ηυγϊν 
369     Μθχανουργεία καταςκευισ και επιςκευισ μθχανθμάτων μθ ειδικϊσ 
            κατονομαηομζνων 
369.4  Καταςκευι μθχανϊν επεξεργαςίασ μετάλλου 
369.9  Λοιπά μθχανουργεία καταςκευισ και επιςκευισ πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων 
            και εξαρτθμάτων τουσ. 
εκτόσ 
369.1   Λεβθτοποιείων (κατθγορία Α)  
369.3   Καταςκευι ςιλό, κοχλιομεταφορζων, μεταφορικϊν ταινιϊν και 
            αερομεταφορζων (κατθγορία Α) 
37 Καταςκευι θλεκτρικϊν μθχανϊν, ςυςκευϊν και λοιπϊν ειδϊν 
371      Καταςκευι θλεκτρικϊν μθχανϊν 
372      Καταςκευι ςυςςωρευτϊν και ξθρϊν θλεκτρικϊν ςτοιχείων 
εκτόσ 
372.1   Καταςκευι ςυςςωρευτϊν (κατθγορία Α) 
373      Καταςκευι ςυρμάτων και καλωδίων μεταφοράσ θλεκτριςμοφ 
374      Καταςκευι θλεκτρικϊν λαμπτιρων και φωτεινϊν επιγραφϊν 
375      Καταςκευι λοιπϊν θλεκτρολογικϊν υλικϊν 
376      Καταςκευι τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ και θλεκτρακουςτικϊν ςυςκευϊν 
377      Καταςκευι θλεκτρικϊν επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν ςυςκευϊν και οργάνων 
378      Καταςκευι λοιπϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
379      Εργαςτιρια επιςκευισ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
38 Καταςκευι μεταφορικϊν μζςων 
383      Καταςκευι αυτοκινιτων 
384      Επιςκευι αυτοκινιτων 
385      Καταςκευι μοτοςικλετϊν και ποδθλάτων 
386      Επιςκευι μοτοςικλετϊν και ποδθλάτων 
387      Επιςκευι αεροπλάνων 
389      Καταςκευι μεταφορικϊν μζςων μ.α.α. 
39 Λοιπζσ βιομθχανίεσ 
391      Καταςκευι ιατροχειρουργικϊν εργαλείων και οργάνων ακριβείασ, μετριςεωσ 
            και ελζγχου 
392      Καταςκευι φωτογραφικϊν και οπτικϊν ειδϊν 
393      Επιςκευι φωτογραφικϊν και οπτικϊν ειδϊν 
394      Κοςμθματοποιία - ωρολογοποιία 
395      Επιςκευι ωρολογίων 
396      Καταςκευι μουςικϊν οργάνων 
397      Καταςκευι παιγνιδιϊν και ακλθτικϊν ειδϊν και οργάνων 
398      Καταςκευι τεχνιτϊν οδόντων 
399      Λοιπζσ βιομθχανίεσ μ.α.α. 
41 Ηλεκτριςμόσ, φωταζριο και ατμόσ 
413      Παραγωγι και διανομι ατμοφ 
42 Υδρευςθ 
421     Περιςυλλογι, κακαριςμόσ και διανομι νεροφ 
50 Οικοδομιςεισ και δθμόςια ζργα 
500     Κατεδαφίςεισ και εκςκαφζσ εν γζνει 
501     Καταςκευζσ κτιρίων 
502     Εγκαταςτάςεισ εντόσ κτιρίων 



503     Εργαςίεσ αποπεράτωςθσ κτιρίων 
504     Δθμόςια ζργα 
71 Μεταφορζσ 
711.1  μόνο τα ςυνεργεία ςυντιρθςθσ γραμμϊν 
711.2  μόνο τα ςυνεργεία ςυντιρθςθσ γραμμϊν 
712.1  μόνο οι μεταφορζσ υγρϊν καυςίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορζσ με 
            γερανοφόρα αυτοκίνθτα 11 

 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ 

(ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ) 
01 Γεωργία 
011      Ετιςιεσ καλλιζργειεσ 
012      Δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ 
013      Ειδικζσ εργαςίεσ ςυναφείσ προσ τθν καλλιζργεια τθσ γθσ (όχι με θμερομίςκιο, 
             αλλά κατ' αποκοπι ι ςυμφωνία 
02 Κτθνοτροφία 
021     Κτθνοτροφία 
022     Εργαςίεσ ςχετικζσ με τθν κτθνοτροφία 
61 Χονδρικό εμπόριο 
611     Χονδρικό εμπόριο γεωργικϊν και δαςικϊν πρϊτων υλϊν, ηϊντων ηϊων και 
            πρϊτων υλϊν υφαντουργίασ 
612      Χονδρικό εμπόριο καυςίμων, ορυκτϊν, μετάλλων και χθμικϊν προϊόντων για 
             τθ βιομθχανία 
613      Χονδρικό εμπόριο κατεργαςμζνθσ ξυλείασ και οικοδομικϊν υλικϊν 
614      Χονδρικό εμπόριο μθχανθμάτων, μθχανικϊν εργαλείων, οχθμάτων, 
            εξαρτθμάτων και ανταλλακτικϊν 
615     Χονδρικό εμπόριο ειδϊν οικιακισ χριςθσ και κιγκαλερίασ 
616     Χονδρικό εμπόριο επίπλων και ειδϊν επιπλϊςεωσ 
617     Χονδρικό εμπόριο υφαςμάτων και ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 
618     Χονδρικό εμπόριο ειδϊν διατροφισ, ποτϊν και προϊόντων καπνοφ 
619     Χονδρικό εμπόριο ειδϊν μ.α.α 
62 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων 
621    Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων ςιδιρου και χάλυβα και άλλων μθ 
           ςιδθροφχων μετάλλων 
622     Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων λοιπϊν ειδϊν, μθ 
            μεταλλικϊν 
63 Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι 
631     Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι γεωργικϊν και δαςικϊν πρϊτων υλϊν, ηϊντων 
           ηϊων και πρϊτων υλϊν υφαντουργίασ 
632    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι καυςίμων, ορυκτϊν, μετάλλων και χθμικϊν 
           προϊόντων για τθ βιομθχανία 
633    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι κατεργαςμζνθσ ξυλείασ και οικοδομικϊν υλικϊν 
634    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι μθχανθμάτων, μθχανικϊν εργαλείων, οχθμάτων, 
           εξαρτθμάτων και των ανταλλακτικϊν τουσ 
635    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι ειδϊν οικιακισ χριςθσ και κιγκαλερίασ 
636    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι επίπλων και ειδϊν επιπλϊςεωσ 
637    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι υφαςμάτων, ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 
638    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι ειδϊν διατροφισ, ποτϊν και προϊόντων καπνοφ 



639    Μεςίτεσ και αντιπρόςωποι ειδϊν μ.α.α. 
64-65 Λιανικό εμπόριο 
641    Μεγάλα καταςτιματα γενικϊν πωλιςεων, κυρίωσ ειδϊν διατροφισ, οίνων και 
           ποτϊν 
642    Καταςτιματα πωλιςεωσ ειδϊν διατροφισ, οίνων και ποτϊν 
643    Φαρμακεία, καταςτιματα πωλιςεωσ καλλυντικϊν, ιατρικϊν και ορκοπεδικϊν 
           ειδϊν και οργάνων 
644     Καταςτιματα πωλιςεωσ ειδϊν ενδυμαςίασ, υφαςμάτων και υφαντικϊν υλϊν 
645     Καταςτιματα πωλιςεωσ υποδθμάτων και δερματίνων ειδϊν 
646     Καταςτιματα πωλιςεωσ υφαςμάτων επιπλϊςεωσ, ταπιτων και πανικϊν 
            οικιακισ χριςθσ 
647     Καταςτιματα πωλιςεωσ επίπλων, ειδϊν επιπλϊςεωσ και θλεκτρικϊν  

             ςυςκευϊν οικιακισ χριςθσ 

648     Καταςτιματα πωλιςεωσ ειδϊν κιγκαλερίασ και ςκευϊν οικιακισ χριςθσ 
649     Καταςτιματα πωλιςεωσ αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και ποδθλάτων 
651     Πρατιρια υγρϊν καυςίμων και λιπαντικϊν 
652     Μεγάλα καταςτιματα γενικϊν πωλιςεων 
653     Καταςτιματα πωλιςεωσ βιβλίων, χαρτικϊν, εφθμερίδων και ςιγαρζτων 
654     Καταςτιματα πωλιςεωσ παιγνιδιϊν, ακλθτικϊν ειδϊν, ειδϊν καταςκθνϊςεωσ, 
            ειδϊν κυνθγίου και αλιείασ 
655      Καταςτιματα πωλιςεωσ ψιλικϊν 
656      Καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου μ.α.α. 
66 Εςτιατόρια και ξενοδοχεία 
661      Καταςτιματα επιτοπίου ςερβιρίςματοσ 
662      Ξενοδοχεία, οικοτροφεία, καταςκθνϊςεισ 
663      Υπθρεςίεσ κλιναμαξϊν και αμαξοεςτιατορίων 
71 Μεταφορζσ 
711      Χερςαίεσ μεταφορζσ, εκτόσ των οδικϊν μεταφορϊν εμπορευμάτων 
711.1   Μεταφορζσ με ςιδθρόδρομο 
εκτόσ 
Από τα ςυνεργεία ςυντιρθςθσ γραμμϊν. (Β κατθγορία) 
711.2   Μεταφορζσ με θλεκτρικό ςιδθρόδρομο (μετρό) 
εκτόσ 
Από τα ςυνεργεία ςυντιρθςθσ γραμμϊν. (Β κατθγορία) 
712      Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 
712.1   Μεταφορζσ εμπορευμάτων με φορτθγά αυτοκίνθτα 
εκτόσ 
Των μεταφορϊν υγρϊν καυςίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορζσ με 
γερανοφόρα αυτοκίνθτα. (Β κατθγορία) 
713          Θαλάςςιεσ μεταφορζσ 
714          Μεταφορζσ δι' εςωτερικϊν υδάτων 
715          Εναζριεσ μεταφορζσ 
716          Υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τισ μεταφορζσ 
72 Αποκθκεφςεισ 
720          Αποκθκεφςεισ 
Παρατήρηση: οι αποκικεσ οι οποίεσ ανικουν ςε ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ και 
εξυπθρετοφν αποκλειςτικά αυτιν, κατατάςςονται ςτθν ίδια κατθγορία με τθν 
επιχείρθςθ 



εκτόσ 
720.3       Αποκικεσ με ψφξθ. (Β κατθγορία) 
73 Επικοινωνίεσ 
730           Επικοινωνίεσ 
81 Σράπεηεσ και λοιπά οικονομικά ιδρφματα 
810           Τράπεηεσ και λοιπά οικονομικά ιδρφματα 
82 Αςφάλειεσ 
820           Αςφάλειεσ 
83 Διεκπεραιϊςεισ υποκζςεων 
831          Υποκζςεισ ακινιτων 
832          Νομικζσ υπθρεςίεσ 
833          Λογιςτικά γραφεία 
834          Υπθρεςίεσ αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν και τεχνικϊν εν γζνει 
835          Διαφθμιςτικά γραφεία 
836          Λοιπζσ διεκπεραιϊςεισ υποκζςεων και εξυπθρετιςεισ επιχειριςεων 
84 Ενοικιάςεισ κινθτϊν 
841         Ενοικιάςεισ μθχανθμάτων και ςυςκευϊν 13 
842         Ενοικιάςεισ μθχανϊν γραφείου 
843         Ενοικιάςεισ μεταφορικϊν μζςων, χωρίσ οδθγό 
849          Λοιπζσ ενοικιάςεισ κινθτϊν 
85 Ενοικιάςεισ ακινιτων 
850         Ενοικιάςεισ ακινιτων 
91 Κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ 
910          Κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ 
92 Τπθρεςίεσ υγιεινισ και νεκροταφείων 
921          Υπθρεςίεσ υγιεινισ 
922          Υπθρεςίεσ νεκροταφείων 
93 Παιδεία 
931          Σχολζσ ανωτάτθσ και ανωτζρασ εκπαίδευςθσ 
932          Σχολεία μζςθσ εκπαίδευςθσ γενικισ κατευκφνςεωσ και ςχολεία ςτοιχειϊδουσ 
                 εκπαίδευςθσ 
933          Σχολεία μζςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
934          Νθπιαγωγεία 
935          Φροντιςτιρια 
936          Μουςικι και καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ 
937          Σχολζσ οδθγϊν 
939          Λοιπζσ ςχολζσ 
94 Τπθρεςίεσ επιςτθμονικϊν ερευνϊν 
940         Επιςτθμονικά ιδρφματα ερευνϊν 
95 Ιατρικζσ και υγειονομικζσ υπθρεςίεσ 
951          Κλινικζσ, νοςοκομεία, ςανατόρια 
952          Ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαςτιρια 
953          Ιατρεία- ιατροί 
954          Οδοντιατρεία 
955          Μαίεσ, νοςοκόμοι, μαλάκτεσ 
956          Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ 
959          Λοιπζσ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ 
96 Κοινωνικι πρόνοια και λοιπζσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ 



961          Υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ 
962          Οργανιςμοί και ιδρφματα κοινωνικισ πρόνοιασ, πλθν ςτζγαςθσ 
963          Οργανιςμοί και ιδρφματα παροχισ κοινωνικισ πρόνοιασ 
964          Επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, επαγγελματικοί ςφλλογοι και ςωματεία 
965           Σωματεία και ςφλλογοι εργοδοτϊν 
966           Εργατοχπαλλθλικά και δθμοςιοχπαλλθλικά ςωματεία 
967           Θρθςκευτικά ιδρφματα και οργανϊςεισ 
968           Οργανϊςεισ ανάπτυξθσ τουριςμοφ 
969           Λοιποί ςφλλογοι και ςωματεία 
97 Τπθρεςίεσ αναψυχισ και πολιτιςμοφ 
971          Παραγωγι κινθματογραφικϊν και τθλεοπτικϊν ταινιϊν 
972          Γραφεία εκμετάλλευςθσ κινθματογραφικϊν και τθλεοπτικϊν ταινιϊν 
973          Κινθματογράφοι 
974          Στακμοί ραδιοφϊνου και τθλεοράςεωσ 
975          Θζατρα και ςυναφείσ υπθρεςίεσ 
976          Καλζσ τζχνεσ και λογοτεχνία 
977          Βιβλιοκικεσ, μουςεία, αρχαιολογικοί χϊροι 
978          Ακλθτικοί χϊροι, ακλθτικά ςωματεία 
979          Διάφορεσ άλλεσ υπθρεςίεσ αναψυχισ 
98 Προςωπικζσ υπθρεςίεσ 
981          Πλυντιρια, κακαριςτιρια, ςτιλβωτιρια και μανταρίςματα ενδυμάτων 
982          Κουρεία, κομμωτιρια, ινςτιτοφτα καλλονισ 
983         Φωτογραφεία 984 Προσωπικές σπηρεσίες μ.α.α. 

99 Οικιακζσ υπθρεςίεσ 
990          Οικιακζσ υπθρεςίεσ 
Παρατήρηση: υπάγονται και τα μεταφορικά μζςα (ιδιωτικά αυτοκίνθτα κ.λπ) 
που ανικουν ςτθν οικογζνεια και εξυπθρετοφν αποκλειςτικά αυτι. 
Χ9             Μθ δθλϊςαντεσ ακριβϊσ το είδοσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
Χ99           Μθ δθλϊςαντεσ ακριβϊσ το είδοσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

 

ΠΟΟ ΧΡΟΧΟ ΧΡΙΑΖΕΣΕΝΑ ΑΠΑΧΟΛΗΣΕ Ο ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ? 

Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του τεχνικοφ αςφάλειασ κακορίηεται με βάςθ το άρκρο 4 του Π.Δ 17/96 
και το άρκρο 3 του Π.Δ 294/88, ςε ςυνάρτθςθ με τον αρικμό των εργαηομζνων και τθν κατθγορία 
επικινδυνότθτασ ςτθν οποία ανικει θ επιχείρθςθ. 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ              ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                      ΩΡΕ ΕΣΗΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Σ.Α.   
                                                                                                         ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
Α                                          0- 500                                                          3,5 
                                           501-1000                                                      3,0 
                                          Ω1001-5000                                                  2,5 
                                           >5001                                                            2,0 
 
 
Β                                       0 - 1000                                                          2,5 
                                       1001-5000                                                        1,5 



                                         >5001                                                              1,0 
 
 
Γ                                  Ανεξαρτιτωσ αρικμοφ 
                                    Εργαηομζνων                                                      0,4 
 
 
 
Σε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί, ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του Τ.Α. να είναι μικρότεροσ 
από: 
 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                  ΕΛΑΧΙΣΟ ΕΣΗΙΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Σ.Α. (Ε   
                                                                                   ΩΡΕ) ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
      1-20                                                                                                           25 
    21-50                                                                                                           50 
      >51                                                                                                             75 
 


