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(ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)
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Γεωργία

011

Ετήσιες καλλιέργειες

012

Δενδρώδεις καλλιέργειες

013

Ειδικές εργασίες συναφείς προς την καλλιέργεια της γης (όχι με
ημερομίσθιο, αλλά κατ' αποκοπή ή συμφωνία
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Κτηνοτροφία

021

Κτηνοτροφία

022

Εργασίες σχετικές με την κτηνοτροφία

61

Χονδρικό εμπόριο

611

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων
ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας

612

Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών
προϊόντων για τη βιομηχανία

613

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών

614

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων,
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών

615

Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας

616

Χονδρικό εμπόριο επίπλων και ειδών επιπλώσεως

617

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων και ειδών ένδυσης και υπόδησης

618

Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού

619

Χονδρικό εμπόριο ειδών μ.α.α
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Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων

621

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα και άλλων μη
σιδηρούχων μετάλλων

622

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων λοιπών ειδών, μη
μεταλλικών
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Μεσίτες και αντιπρόσωποι

631

Μεσίτες και αντιπρόσωποι γεωργικών και δασικών πρώτων υλών,
ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας

632

Μεσίτες και αντιπρόσωποι καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών
προϊόντων για τη βιομηχανία

633

Μεσίτες και αντιπρόσωποι κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών
υλικών

634

Μεσίτες και αντιπρόσωποι μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων,
οχημάτων, εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους

635

Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας

636

Μεσίτες και αντιπρόσωποι επίπλων και ειδών επιπλώσεως

637

Μεσίτες και αντιπρόσωποι υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης

638

Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων
καπνού

639

Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών μ.α.α.

64-65 Λιανικό εμπόριο
641

Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής,
οίνων και ποτών

642

Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών

643

Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και
ορθοπεδικών ειδών και οργάνων

644

Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών
υλών

645

Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών

646

Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και
πανικών οικιακής χρήσης

647

Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών
συσκευών οικιακής χρήσης

648

Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής
χρήσης

649

Καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων

651

Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων

653

Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και
σιγαρέτων

654

Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών
κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας

655

Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών

656

Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α.

66

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

661

Καταστήματα επιτοπίου σερβιρίσματος

662

Ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις

663

Υπηρεσίες κλιναμαξών και αμαξοεστιατορίων

71

Μεταφορές

711

Χερσαίες μεταφορές, εκτός των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων

711.1 Μεταφορές με σιδηρόδρομο εκτός Από τα συνεργεία συντήρησης
γραμμών. (Β κατηγορία)
711.2 Μεταφορές με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (μετρό) εκτός Από τα συνεργεία
συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία)
712

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

712.1 Μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα εκτός των
μεταφορών υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με
γερανοφόρα αυτοκίνητα. (Β κατηγορία)
713

Θαλάσσιες μεταφορές

714

Μεταφορές δι' εσωτερικών υδάτων

715

Εναέριες μεταφορές

716

Υπηρεσίες σχετικές με τις μεταφορές

72

Αποθηκεύσεις

720

Αποθηκεύσεις οι αποθήκες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένη
επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην
ίδια κατηγορία με την επιχείρηση εκτός από την 720.3 Αποθήκες με
ψύξη. (Β κατηγορία)

73

Επικοινωνίες

730

Επικοινωνίες

81

Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα

810

Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα

82

Ασφάλειες

820

Ασφάλειες

83

Διεκπεραιώσεις υποθέσεων

831

Υποθέσεις ακινήτων

832

Νομικές υπηρεσίες

833

Λογιστικά γραφεία

834

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών εν γένει

835

Διαφημιστικά γραφεία

836

Λοιπές διεκπεραιώσεις υποθέσεων και εξυπηρετήσεις επιχειρήσεων

84

Ενοικιάσεις κινητών

841

Ενοικιάσεις μηχανημάτων και συσκευών

842

Ενοικιάσεις μηχανών γραφείου

843

Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, χωρίς οδηγό

849

Λοιπές ενοικιάσεις κινητών

85

Ενοικιάσεις ακινήτων

850

Ενοικιάσεις ακινήτων

91

Κυβερνητικές υπηρεσίες

910

Κυβερνητικές υπηρεσίες

92

Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων

921

Υπηρεσίες υγιεινής

922

Υπηρεσίες νεκροταφείων

93

Παιδεία

931

Σχολές ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης

932

Σχολεία μέσης εκπαίδευσης γενικής κατευθύνσεως και σχολεία
στοιχειώδους εκπαίδευσης

933

Σχολεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

934

Νηπιαγωγεία

935

Φροντιστήρια

936

Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση

937

Σχολές οδηγών

939

Λοιπές σχολές

94

Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών

940

Επιστημονικά ιδρύματα ερευνών

95

Ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες

951

Κλινικές, νοσοκομεία, σανατόρια

952

Ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

953

Ιατρεία- ιατροί

954

Οδοντιατρεία

955

Μαίες, νοσοκόμοι, μαλάκτες

956

Κτηνιατρικές υπηρεσίες

959

Λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες

96

Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις

961

Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

962

Οργανισμοί και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, πλην στέγασης

963

Οργανισμοί και ιδρύματα παροχής κοινωνικής πρόνοιας

964

Επαγγελματικές οργανώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι και σωματεία

965

Σωματεία και σύλλογοι εργοδοτών

966

Εργατοϋπαλληλικά και δημοσιοϋπαλληλικά σωματεία

967

Θρησκευτικά ιδρύματα και οργανώσεις

968

Οργανώσεις ανάπτυξης τουρισμού

969

Λοιποί σύλλογοι και σωματεία

97

Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού

971

Παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών

972

Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών

973

Κινηματογράφοι

974

Σταθμοί ραδιοφώνου και τηλεοράσεως

975

Θέατρα και συναφείς υπηρεσίες

976

Καλές τέχνες και λογοτεχνία

977

Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι

978

Αθλητικοί χώροι, αθλητικά σωματεία

979

Διάφορες άλλες υπηρεσίες αναψυχής

98

Προσωπικές υπηρεσίες

981

Πλυντήρια, καθαριστήρια, στιλβωτήρια και μανταρίσματα ενδυμάτων

982

Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλονής

983

Φωτογραφεία

984

Προσωπικές υπηρεσίες μ.α.α.

99

Οικιακές υπηρεσίες

990

Οικιακές υπηρεσίες
Παρατήρηση: υπάγονται και τα μεταφορικά μέσα (ιδιωτικά αυτοκίνητα
κ.λπ) που ανήκουν στην οικογένεια και εξυπηρετούν αποκλειστικά
αυτή.

Χ9

Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονομικής δραστηριότητας

Χ99

Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονομικής δραστηριότητας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ
(ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1568/85 τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας
μπορούν να ασκούν κάτοχοι:


πτυχίου: Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών
του εξωτερικού, άδειας άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστο διετούς
προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου



πτυχίου: Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμων σχολών
του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των
Κ.Α.Τ.Ε.Ε, με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία η οποία
υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου



απολυτηρίου: Τεχνικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής ή άλλης
αναγνωρισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του εσωτερικού ή
ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδειας άσκησης επαγγέλματος
εμπειροτέχνη με τουλάχιστο οκταετή προϋπηρεσία.



τίτλου ή πιστοποιητικού της αλλοδαπής από το οποίο προκύπτει ότι
είναι τεχνικός ασφάλειας.

Παρατήρηση : Εκτός των παραπάνω χρέη τεχνικού ασφαλείας για
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα, και υπάγονται στην
Κατηγορία Γ επικινδυνότητας μπορεί να εκτελεί ο εργοδότης ανεξαρτήτως
γνώσεων με την κατάλληλη επιμόρφωση.

