
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 17483/281/78 
 

Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως 
κινδύνου πυρκαϊάς. 
(ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του 460 Π.∆. «περί λήψεως µέτρων πυρασφαλείας» (ΦΕΚ 

170 Α΄/6.7.76). 
β) Την απόφαση Υπουργού Βιοµηχανίας αρ. 38901/8.7.76 (ΦΕΚ 922 τ. Β΄ της 15.7.76) 

που κατατάσσει τις βιοµηχανίες και τις βιοτεχνίες από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. 
γ) Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εφαρµογής της παραπάνω αποφάσεως διαπιστώθηκε η 

ανάγκη διασαφήσεων και µικροτροποποιήσεών της. 
δ) Την από 7.2.1978 εισήγηση της Υπηρεσίας και την αρ. 61/1.3.78 σύµφωνη 

γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας.  
ε) Την αρ. 78077/14.12.1977 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιοµηχανίας και 

Ενεργείας «περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων εις τον Υφυπουργό Βιοµηχανίας και Ενεργείας», 
αποφασίζουµε: 

 
Εγκρίνουµε τη διαίρεση και κατάταξη των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 

καθώς και των αποθηκών ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών της Χώρας στις κατηγορίες και 
οµάδες που αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο Παράρτηµα, ανάλογα µε την φύση των 
πρώτων υλών, που επεξεργάζονται και των προϊόντων, που παράγουν ή εναποθηκεύουν, σε 
συνδυασµό µε το µέγεθος του κινδύνου πυρκαϊάς. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και παύει η 

ισχύς της αρ. 38901/8.7.7.76 αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας. 
 

Αθήναι, 20 Μαρτίου 1978 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ αρ. 17483/20.3.1978  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 
 

Όλες οι Βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες, ανάλογα µε τη φύση των πρώτων υλών που 
επεξεργάζονται και των προϊόντων που αποθηκεύουν ή παράγουν, κατατάσσονται στις εξής 
τέσσερις κατηγορίες που χαρακτηρίζονται µε τα στοιχεία Α. Β. C. D. 

Η κατηγορία Α περιλαµβάνει τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, στις οποίες 
είναι δυνατόν να προκληθεί πυρκαϊά σε στερεά υλικά, οργανικής συνήθως συνθέσεως και στις 
οποίες είναι δυνατόν να προκληθεί πυρκαϊά σε στερεά υλικά, οργανικής συνήθως συνθέσεως 
και στις οποίες η ανάφλεξη γίνεται κανονικά µε σχηµατισµό τεφροανθράκων. 

Η κατηγορία Β περιλαµβάνει τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, στις οποίες 
είναι δυνατόν να προκληθεί πυρκαϊά σε υγρά υγροποιηµένα ή υγροποιούµενα στερεά. 



Η κατηγορία C περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι δυνατόν να προκληθεί 
πυρκαϊά σε αέρια καύσιµα. 

Τέλος η κατηγορία D περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι δυνατόν να 
προκληθεί πυρκαϊά σε µέταλλα όπως το Νάτριο, Κάλλιο, Μαγνήσιο, Τιτάνιο, Ζιρκόνιο κλπ. 

Κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες χωρίζεται σε οµάδες, ανάλογα µε το µέγεθος του 
κινδύνου πυρκαϊάς που υφίσταται. 

Οι οµάδες σηµειώνονται µε τα στοιχεία α, β, γ, σε αντιστοιχία του µικρού, µεσαίου και 
µεγάλου κινδύνου. 

 
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄.  
 
Εις την κατηγορία Α΄ υπάγονται οι εξής βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 
 
Ι.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Αα 
 

ΚΑ. – 20 ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  
 
Σφαγή ζώων και εκδορά αυτών, εκτός από πουλερικά. 
Ακροκαθαριστήρια, κατεργασία εντέρων. 
Αλλαντοποιία. 
Επεξεργασία και διατήρηση κρέατος, εκτός από πουλερικά. 
Σφαγή, καθαρισµός και διατήρηση πουλερικών. 
Παρασκευή διατηρουµένου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης. 
Τυροκοµία. 
Παρασκευή παγωτών. 
Παρασκευή χυµού από φρούτα. 
Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά. 
Παρασκευή διατηρουµένων λαχανικών. 
Παρασκευή βρωσίµων ελαιών. 
Καθαρισµός, αποστείρωση και αφυδάτωση φρούτων και εσπεριδοειδών µε µηχανικά µέσα. 
Καθαρισµός και αποστείρωση ξηρών σύκων. 
Καθαρισµός σταφίδος. 
Παρασκευή διατηρουµένων ιχθύων και ιχθυηρών. 
Έκθλιψη ελαιών. 
Άλεση δηµητριακών. 
Επεξεργασία οσπρίων. 
Επεξεργασία ορύζης. 
Αρτοποιϊα. 
Βιοµηχανία µπισκότων. 
Ζαχαροπλαστική. 
Παραγωγή ζαχάρεως. 
Σοκολατοποιία. 
Παρασκευή λουκουµιών. 
Παρασκευή χαλβάδων. 
Παρασκευή αποφλοιωµένων καβουρδισµένων και αλµυρών ξηρών καρπών και σπόρων. 
Παραγωγή αµύλου και αµυλοσακχάρου. 
Παραγωγή σακχάρου, εκτός από τεύτλα και αµύλου, καθώς και επεξεργασία µέλιτος. 
Παραγωγή ζυµών. 
Παραγωγή ζυµαρικών. 
Παρασκευή φύλλων κρούστας και καταϊφίων. 
Καβούρτισµα και άλεση καφέ. 
Παρασκευή τροφών για ζώα και πτηνά. 
Παραγωγή πάγου από νερό. 



 
Λοιπές βιοµηχανίες ειδών διατροφής, κ.α.α. (αλατιού, µπαχαρικών, καρυκευµάτων, 

µαγιονέζας, ξυδιού, µουστάρδας κλπ.) 
 

ΚΑ – 21. ΠΟΤΩΝ  
 
Οινοποιία. 
Βυνοποιία και ζυθοποιία. 
Παρασκευή ποτών από χυµούς και µεταλλικά νερά. 
 

ΚΑ – 22. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 
Επεξεργασία φύλλων καπνού. 
Παραγωγή σιγαρέτων και πούρων. 
 

ΚΑ – 23. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 
Βαφεία, λευκαντήρια, φινιστήρια. 
Νεροτριβή. 
Τυποβαφεία. 
 

ΚΑ – 28. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Έκδοση και εκτύπωση εφηµερίδων και περιοδικών. 
Εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων. 
Λιθογραφία και φωτοµηχανικές εκτυπώσεις. 
Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες. 
Λοιπές τυπογραφικές εργασίες. 
Κατασκευή κλισέ. 
Βιβλιοδεσία και χρυσοτυπία. 

 
ΚΑ – 29.  ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ ΚΑΙ  

ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ 
 
Παραγωγή σολοδερµάτων και επανωδερµάτων. 
Παραγωγή λοιπών δερµάτων. 
Παραγωγή συνθετικού δέρµατος. 
Επεξεργασία γουναρικών. 
Κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από είδη ενδυµασίας. 
Κατασκευή θηκών από δέρµα ή υποκαταστάτων δέρµατος. 
Κατασκευή ειδών ιπποσκευής. 
Κατασκευή λοιπών δερµατίνων ειδών. 
 

ΚΑ. – 31. ΧΗΜΙΚΕΣ 
 
Παραγωγή πεπιεσµένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου. 
Παραγωγή λοιπών βασικών χηµικών προϊόντων κ.α.α. (παραγωγή οξειδίων µετάλλων 

κλπ). 
Παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων, εκτός από γεωργικά φάρµακα και εντοµοκτόνα. 
 

ΚΑ. – 33. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ. 

Κατασκευή τούβλων και κεραµιδιών από ψηµένη γη. 



Κατασκευή λοιπών υλικών από ψηµένη γη για οικοδοµές. 
Κατασκευή ειδών από πυρίµαχα και οξύµαχα υλικά. 
Κατασκευή υαλοπινάκων και γενικά αντικειµένων από γυαλί. 
Κατεργασία αντικειµένων από γυαλί. 
Κατασκευή καθρεπτών από γυαλί. 
Αγγειπλαστική, κατασκευή ειδών από πηλό, εκτός από αυτά που προορίζονται για 

οικοδοµές. 
Κατασκευή ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανά. 
Παραγωγή τσιµέντων. 
Ασβεστοποιία. 
Παραγωγή γύψου και στόκου. 
Κατασκευή τσιµεντοσωλήνων και τσιµεντοστύλων. 
Παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος. 
Κατασκευή ειδών από αµιαντοτσιµέντο.  
Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιµέντο. 
Κοπή και κατεργασία µαρµάρου. 
Προϊόντα τριβής µαρµάρου. 
Κατασκευή µαρµαρινών. 
Κατασκευή ειδών από γύψο. 
Κατεργασία σµύριδος και κατασκευή λειαντικών µέσων. 
Επεξεργασία θειαφιού. 
Παραγωγή λοιπών προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά. 
 

ΚΑ – 34. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 
Παραγωγή χυτοσιδήρου σε υψικαµίνους. 
Ανάτηξη και εξέλαση σιδήρου. 
Κατασκευή αντικειµένων από χυτοχάλυβα. 
Μεταλλουργία µολύβδου. 
Μεταλλουργία σιδηρονικελίου. 
Μεταλλουργία χαλκού και των κραµµάτων αυτού. 
Μεταλλουργία αλουµινίου και των κραµάτων αυτού. 
Μεταλλουργία άλλων κοινών µετάλλων. 
 

ΚΑ. – 35. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ. 

 
Κατασκευή σιδηροσωλήνων, εκτός από ηλεκτροµονωτικούς. 
Κατασκευή συρµάτων, αλυσίδων, συρµατοπλεγµάτων, κοχλιών καρφοβελονών και 

καρφιτσών. 
Κατασκευή ηλεκτροδίων. 
Κατασκευή ατσαλοµάλλου. 
Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα έπιπλα κλπ. 
Κατασκευή κουφωµάτων, κιγκλιδωµάτων και συναφών ειδών για οικοδοµές από σίδηρο. 
Κατασκευή κουφωµάτων από λοιπά µέταλλα εκτός από σίδηρο. 
Λοιπές µεταλλικές κατασκευές. 
Κατασκευή γεωργικών εργαλείων. 
Κατασκευή λοιπών εργαλείων εκτός από επιστηµονικά. 
Κατασκευή συσκευών µαγειρικής, φωτισµού και θερµάνσεως, εκτός από ηλεκτρικές. 
Κατασκευή ειδών υδραυλικής και φανοποιϊας. 
Κατασκευή αντικειµένων από χυτοσίδηρο. 
Κατασκευή ειδών χαλκουργίας και ορυχαλκουργίας. 
Κατασκευή ειδών από µόλυβδο και των κραµµάτων του. 



Κατασκευή σκευών από αλουµίνιο. 
Κατασκευή ειδών από εµαγιέ. 
Κατασκευή χρηµατοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων. 
Κατασκευή ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο. 
Κατασκευή ειδών συσκευασίας από σιδηρόφυλλα. 
Κατασκευή σωληναρίων και ειδικών θηκών από µέταλλο. 
Κατασκευή επιτραπεζίων ειδών από κοινά µέταλλα και ειδών από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Κατασκευή ξυριστικών λεπίδων. 
Επιµετάλλωση και οξείδωση µετάλλων. 
Βληµατοποιία, καλυκοποιία και κατασκευή πυροβόλων όπλων. 
Κατασκευή λοιπών αντικειµένων από µέταλλα κ.α.α. 
 

ΚΑ. – 39. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
Κατασκευή µηχανών εσωτερικής καύσεως. 
Επισκευή µηχανών εσωτερικής καύσεως. 
Κατασκευή µηχανηµάτων κλιµατισµού. 
Κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων. 
Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων. 
Κατασκευή µηχανηµάτων ζωοκοµίας. 
Κατασκευή µηχανηµάτων λατοµείων και επεξεργασίας λατοµικών προϊόντων. 
Κατασκευή µηχανηµάτων οδοποιίας. 
Κατασκευή µηχανηµάτων δια την παραγωγή ειδών διατροφής. 
Κατασκευή µηχανηµάτων υφαντουργίας. 
Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου και µετάλλου. 
Κατασκευή πυροσβεστήρων. 
Κατασκευή αντλιών. 
Κατασκευή ψεκαστήρων. 
Κατασκευή και επισκευή µηχανών γραφείου. 
Κατασκευή πλαστίγγων και ζυγαριών. 
Λεβητοποιεία. 
Λοιπά µηχανουργεία κατασκευής και επισκευής κάθε είδους µηχανηµάτων και 

εξαρτηµάτων των κ.α.α. 
 

ΚΑ. 37 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρογεννητριών. 
Κατασκευή µετασχηµατιστών και ανορθωτών. 
Κατασκευή συσσωρευτών. 
Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων. 
Κατασκευή συρµάτων και καλωδίων µεταφοράς ηλεκτρισµού. 
Κατασκευή ηλεκτρικών λαµπτήρων φωτισµού. 
Κατασκευή φωτεινών επιγραφών. 
Κατασκευή µονωτικών σωλήνων κάθε είδους. 
Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών. 
Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού.  
Κατασκευή ηλεκτροακουστικών συσκευών. 
Κατασκευή ηλεκτρικών και επιστηµονικών τεχνικών συσκευών και οργάνων. 
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών κλιµατισµού. 
Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών φωτισµού. 
Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών. 
 



ΚΑ. - 38. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 
Ναυπηγεία µεταλλικών σκαφών. 
Κατασκευή σιδηροδροµικού και τροχιοδροµικού υλικού. 
Κατασκευή και συναρµολόγηση αυτοκινήτων. 
Κατασκευή αµαξωµάτων επιβατικών αυτοκινήτων. 
Κατασκευή αµαξωµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. 
Κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων. 
Κατασκευή αυτοκινήτων. 
Κατασκευή και συναρµολόγηση µοτοσυκλεττών και ποδηλάτων. 
Επισκευή µοτοσυκλεττών και ποδηλάτων. 
Επισκευή αεροπλάνων. 
Κατασκευή ζωαµαξών και χειραµαξών. 
Κατασκευή παιδικών χειραµαξών. 
 

ΚΑ. - 39. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 
Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών οργάνων. 
Κατασκευή οργάνων ακριβείας, συσκευών µετρήσεως και ελέγχου. 
Κατασκευή φακών, οπτικών υάλων, σκελετών και οµµατοϋαλίων. 
Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων. 
Επισκευή οµµατοϋαλίων. 
Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων. 
Κατασκευή και λάξευση αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα και πολυτίµους λίθους.  
Κατασκευή ψευδοκοσµηµάτων. 
Κατασκευή ωρολογίων και ανταλλακτικών των. 
Κατασκευή ωρολογίων. 
Κατασκευή µουσικών οργάνων. 
Κατασκευή τεχνητών οδόντων. 
 
 

1.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Αβ 
 

ΚΑ. - 20. ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΤΩΝ 
 
Χηµικός καθαρισµός και υδρογόνωση ελαίων και λιπών. 
Παραγωγή µαγειρικών λιπών. 
 

ΚΑ. - 23. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  
 
Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό έριο. 
Λαναριστήρια. 
Νηµατουργεία. 
Στριπτήρια 
Υφαντήρια 
Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό βαµβάκι. 
Εκκοκκιστήρια. 
Νηµατουργεία. 
Στριπτήρια. 
Υφαντήρια. 
Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσική και τεχνητή µέταξα καθώς και από 

συνθετικές ίνες. 
Αναπηνιστήρια. 



Νηµατουργεία και στριπτήρια. 
Υφαντήρια. 
Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως. 
Νηµατουργεία. 
Υφαντήρια.  
∆αντελλοποιία. 
Ταινιοπλεκτική. 
Καλτσοποιία. 
Πλεκτική εσωρούχων. 
Πλεκτική υφασµάτων εξωτερικών ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ενδυµασίας. 
Κατασκευή σχοινίων και σπάγγων. 
Κατασκευή δικτύων. 
Ταπητουργία. 
Βιοµηχανία νηµατοποιήσεως και υφάνσεως σκληρών ινών. 
Βιοµηχανία εµπορισµού υφασµάτων δια διαφόρων υλών. 
Κατασκευή πιληµάτων.  
Βιοµηχανία υπολειµµάτων κλωστοϋφαντουργίας. 
 

ΚΑ. - 24. ΕΙ∆ΩΝ ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ, ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ 
 
Υποδηµατοποιία από κάθε ύλη, εκτός από ελαστικό και πλαστική ύλη. 
Επισκευή υποδηµάτων. 
Ραπτική γυναικείων και παιδικών εξωτερικών ενδυµάτων. 
Ραπτική ενδυµάτων από αδιάβροχα υφάσµατα, πλαστικά και από δέρµα. 
Ραπτική εξωτερικών ανδρικών ενδυµάτων. 
Ραπτική ενδυµάτων και διαφόρων ειδών ενδυµασίας από γουναρικά. 
Ραπτική ειδικών εξωτερικών ενδυµάτων. 
Ραπτική εσωρούχων. 
Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσµων. 
Πιλοποιία. 
Κατασκευή εξαρτηµάτων ενδυµασίας. 
Στρωµατοποιία και εφαπλωµατοποιία. 
Ραπτική πανικών οικιακής χρήσεως. 
Κατασκευή κεντηµάτων. 
Κατασκευή άλλων ειδών από ύφασµα. 

 
ΚΑ. - 25. ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ. 

 
Πρώτη κατεργασία του ξύλου. 
Κατασκευή καπλαµάδων και κόντρα πλακέ. 
Κατασκευή τεχνητής ξυλείας. 
Κατασκευή ξυλείας για την βαρελοποιία, καροποιΐα, σαγµατοποιία, λεµβοποιΐα κλπ. 
Κατασκευή σανίδων πατωµάτων. 
Κατασκευή κουφωµάτων, ρολών παραθύρων και κλιµάκων. 
Κατασκευή λυοµένων ξυλίνων οικηµάτων. 
Κατασκευή ξυλίνων κιβωτίων και κυτίων. 
Βαρελοποιία από ξύλο. 
Κατασκευή ειδών από καλάµι, λύγο, άχυρο, σπάρτο κλπ εκτός των ειδών επιπλοποιίας. 
Κατεργασία φελλού και κατασκευή ειδών από φελλό.  
Κατασκευή ξυλίνων εξαρτηµάτων κλωστοϋφαντουργίας. 
Κατασκευή ειδών τορνευτικής και µικρών αντικειµένων αποκλειστικώς ή κυρίως από 

ξύλο. 
 



ΚΑ. - 26. ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ 
 

Κατασκευή ξυλίνων επίπλων. 
Κατασκευή πλεκτών επίπλων. 
Ταπετσαρίες επίπλων. 
Κατασκευή µεταλλικών επίπλων εκτός από φερ φορζέ. 
Κατασκευή επίπλων φερ φορζέ. 
 

ΚΑ. - 27. ΧΑΡΤΟΥ  
 

Παραγωγή χαρτοµάζης. 
Παραγωγή χάρτου και χαρτονίου. 
Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακκουλών. 
Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας εκ χάρτου και χαρτονίου 

κ.α.α. 
 

ΚΑ. - 30. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΗ 
 

Κατασκευή και ολοκληρωτική αναγόµωση επισώτρων και αεροθαλάµων. 
Μερική αναγόµωση επισώτρων και αεροθαλάµων. 
Κατασκευή υποδηµάτων από ελαστικό. 
Κατασκευή λοιπών προϊόντων από ελαστικό. 
Παραγωγή ειδών οικιακής χρήσεως από πλαστική ύλη. 
Παραγωγή ειδών συσκευασίας από πλαστική ύλη. 
Παραγωγή πλαστικών δερµάτων και φύλλων. 
Παραγωγή πλαστικών σωλήνων εκτός από µονωτικούς.   
Παραγωγή οικοδοµικών υλικών από πλαστική ύλη. 
Παραγωγή υποδηµάτων από πλαστική ύλη. 
Παραγωγή πλαστικών παιχνιδιών. 
Παραγωγή λοιπών προϊόντων από πλαστική ύλη. 
 

ΚΑ. - 31. ΧΗΜΙΚΕΣ 
 
Παραγωγή οξέων, βάσεων και αλάτων. 
Παραγωγή χηµικών λιπασµάτων. 

 
ΚΑ. - 38. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 

Ναυπηγεία σκαφών από ξύλο. 
Ναυπηγεία σκαφών από πλαστική ύλη. 
Επισκευή και διάλυση σκαφών. 
 

ΚΑ. - 39. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 
Κατασκευή φωνογραφικών δίσκων και µαγνητοταινιών. 
Κατασκευή παιχνιδίων. 
Κατασκευή κουκλών για βιτρίνες και ράπτες. 
Κατασκευή αθλητικών ειδών και οργάνων. 
Κατασκευή µολυβιών. 
Κατασκευή λοιπών ειδών για γραφείο. 
Κατασκευή βουρτσών και πινέλων. 
Κατασκευή κουµπιών από κάθε ύλη. 
Κατασκευή τεχνητών λουλουδιών, φυτών και φτερών. 



Κατασκευή σφραγίδων, επιγραφών, σηµάτων και διακριτικών γενικά. 
Κατεργασία φυσικών σπόγγων. 
Κατασκευή οµβρελών και ράβδων. 
Παραγωγή διαφόρων µικροαντικειµένων κ.α.α. 
 
1.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Αγ 
 

ΚΑ. - 31. ΧΗΜΙΚΕΣ  
 
Παραγωγή ειδών από αφρώδες πλαστικό, µονοµερές πλαστικό και νιτροκυτταρίνης. 
 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
 
Στην κατηγορία Β υπάγονται οι εξής βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 
 

2.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Βα 
∆εν έχουν υπαχθή. 
2.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Ββ 
 
ΚΑ. - 20. ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΤΩΝ  

 
Πυρηνελαιουργία. 
Σπορελαιουργία. 
 

ΚΑ. - 21. ΠΟΤΩΝ  
 
Οινοπνευµατοποιία. 
Ποτοποιία οινοπνευµατωδών ποτών. 
 

ΚΑ. - 31. ΧΗΜΙΚΕΣ  
 
Παραγωγή πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών. 
Παραγωγή ινών από συνθετικές ύλες 
Παραγωγή τεχνητών ινών µετάξης, ερίου, βάµβακος. 
Παραγωγή πετροχηµικών. 
Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών. 
Κατεργασία ρητίνης. 
Παραγωγή γλυκερίνης, λοιπών οξέων, στεατίνης και παραφίνης. 
Παρασκευή βερνικοχρωµάτων και ελαιοχρωµάτων. 
Παρασκευή βερνικιών και στιλβωµάτων υποδηµάτων. 
Παρασκευή στιλβωµάτων δαπέδων και µετάλλων. 
Παρασκευή καλλυντικών και λοιπών ειδών ατοµικής τουαλέττας. 
Παρασκευή αιθερίων ελαίων και αρωµάτων. 
Παρασκευή σαπώνων. 
Παρασκευή απορρυπαντικών και λευκαντικών. 
Παρασκευή µελανών. 
Κατασκευή κηρίων. 
Παρασκευή γεωργικών φαρµάκων και εντοµοκτόνων. 
Κόλλες. 
Κατασκευή φωτογραφικού και κινηµατογραφικού φιλµ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου 

ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων. 
Παραγωγή λοιπών χηµικών προϊόντων κ.α.α. 
 



ΚΑ. - 32. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 
 

Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και λιπών.  
Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών κ.τ.τ. 
Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου. 
Παραγωγή µονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα. 
Παραγωγή ναφθαλίνης. 
Στεγνοκαθαριστήρια εν γένει. 

 
2.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Βγ 
 
ΚΑ. - 32. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ  
 

∆ιύλιση αργού πετρελαίου. 
Αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίµων. 
 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C 
 
Εις την κατηγορίαν αυτή υπάγονται οι εξής βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. 
 

3.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Cα 
 
∆εν έχουν υπαχθή. 
 

3.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Cβ 
 
ΚΑ. - 32. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ 

 
Εµφιαλωτήρια υγραερίων. 
Αποθήκευση και διακίνηση υγραερίων σε δεξαµενές. 
Αποθήκευση και διακίνηση φιαλών υγραερίου. 
∆εξαµενές υγραερίου χωρητικότητος άνω των 500 χιλιογράµµων, εγκατεστηµένες προς 

χρήση σε Βιοµηχανίες και Βιοτεχνίες. 
Συστοιχίες φιλών υγραερίου εγκατεστηµένες προς χρήση σε βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες, 

συνολικής χωρητικότητος σε υγραέριο πάνω από150 χιλιόγραµµα. 
 

3.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ Cγ 
 
ΚΑ. - 31. ΧΗΜΙΚΕΣ 

 
Κατασκευή πυρείων. 
Παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση εκρηκτικών υλών. 
Κατασκευή πυροτεχνηµάτων. 
Παραγωγή και εµφιάλωση καυσίµων αερίων. 
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που κατεργάζονται τα µέταλλα 

Νάτριο, Κάλλιο, Μαγνήσιο, Τιτάνιο, Ζιρκόνιο κ.λπ. 
 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 



Όπου, εντός του ευρυτέρου βιοµηχανικού χώρου συνυπάρχουν, λόγω της φύσεως των 
κατεργαζοµένων πρώτων υλών ή παραγοµένων από την επιχείρηση προϊόντων, τµήµατα που 
ανήκουν σε διάφορες οµάδες, από πλευράς µεγέθους κινδύνου πυρκαϊάς, η κατάταξη σε 
κατηγορίες ή οµάδες γίνεται:  

α. Ανεξάρτητα και ανάλογα µε το µέγεθος του κινδύνου που υπάρχει εφ' όσον τα 
αντίστοιχα τµήµατα έχουν εγκατασταθεί σε ιδιαίτερες θέσεις ή στεγανά, κατά την άποψη της 
απευθείας µεταδόσεως του κινδύνου πυρκαϊάς, διαµερίσµατα, ή διαµερίσµατα τελείως 
χωρισµένα µε άκαυστο υλικό µέσα στο ίδιο κτίριο, και  

β. Ανάλογα µε το µεγαλύτερο µέγεθος κινδύνου πυρκαϊάς των διαφόρων τµηµάτων, 
εφόσον ο διαχωρισµός τους σε στεγανά διαµερίσµατα, ή διαµερίσµατα τελείως χωρισµένα µε 
άκαυστο υλικό µέσα στο ίδιο κτίριο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. 


