
Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Κωδικός
Κλάδου

Τίτλος Κλάδου

13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων
14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
155.2 Παρασκευή παγωτών
158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
158.2 Παραγωγή  φρυγανιών  και  μπισκότων,  παραγωγή  διατηρούμενων  ειδών 

ζαχαροπλαστικής
158.4 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
158.5 Παραγωγή μακαρονιών,  λαζανιών,  κους-κους και  παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων
Από την 158.6 Παραγωγή  υποκατάστατων  καφέ.  Παραγωγή  συμπυκνωμάτων  και 

εκχυλισμάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψημάτων βοτάνων
158.7 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
158.8 Παραγωγή  ομογενοποιημένων  παρασκευασμάτων  διατροφής  και 

διαιτητικών τροφών
Από την 158.9 Παραγωγή σουπών, ζωμών και σαλατών
159.1 Παραγωγή απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών
159.6 Ζυθοποιία
159.8 Παραγωγή  μεταλλικών  νερών  και  αναψυκτικών  (εξαιρείται  η  παραγωγή 

χυμών φρούτων και λαχανικών)
16 Παραγωγή προϊόντων καπνού
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
18 Κατεργασία ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών
19 Κατεργασία  και  δέψη  δέρματος,  κατασκευή  ειδών  ταξιδιού  (αποσκευών), 

τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 

έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
22 Εκδόσεις,  εκτυπώσεις  και  αναπαραγωγή  προεγγεγραμμένων  μέσων 

εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής
232 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
233 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων
28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
32 Κατασκευή  εξοπλισμού  και  συσκευών  ραδιοφωνίας,  τηλεόρασης  και 

επικοινωνιών
33 Κατασκευή  ιατρικών οργάνων,  οργάνων ακριβείας  και  οπτικών οργάνων, 

κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
34 Κατασκευή οχημάτων
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
37 Ανακύκλωση
40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού
41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού
45 Κατασκευές
502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 



51 Χονδρικό  εμπόριο  και  εμπόριο  με  προμήθεια,  εκτός  από  το  εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών

521 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (εκτός του 521.4)
522 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα
523.1 Φαρμακεία
55 Ξενοδοχεία - εστιατόρια
63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες ταξιδιωτικών 

πρακτορείων
64 Ταχυδρομεία - Τηλεπικοινωνίες
713 Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
742 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 

παροχής τεχνικών συμβούλων
744 Διαφημίσεις
745 Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού
746 Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
747 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων
80 Εκπαίδευση
853.1 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος 
853.2 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
90 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων. Υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες
926 Αθλητικές δραστηριότητες
930.1 Πλύσιμο και καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

Σημειώνεται ότι:
Α) οι κωδικοί 521, 522 και 523.1 είναι επιλέξιμοι για πιστοποίηση κατά 
ISO 9001:2000,  μόνο  στην  περίπτωση που ζητείται  πιστοποίηση και 
κατά ΕΛΟΤ 1416/ ISO 22000. 



Πίνακας 1B (Επιλέξιμες κατά ΕΛΟΤ 1416/ ISO 22000)

Κωδικός
Κλάδου

Τίτλος Κλάδου

155.2 Παρασκευή παγωτών
158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
158.2 Παραγωγή  φρυγανιών  και  μπισκότων,  παραγωγή  διατηρούμενων  ειδών 

ζαχαροπλαστικής
158.4 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
158.5 Παραγωγή μακαρονιών,  λαζανιών,  κους-κους και  παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων
Από την 158.6 Παραγωγή  υποκατάστατων  καφέ.  Παραγωγή  συμπυκνωμάτων  και 

εκχυλισμάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψημάτων βοτάνων
158.7 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
158.8 Παραγωγή  ομογενοποιημένων  παρασκευασμάτων  διατροφής  και 

διαιτητικών τροφών
Από την 158.9 Παραγωγή σουπών, ζωμών και σαλατών
159.1 Παραγωγή απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών
159.6 Ζυθοποιία
159.8 Παραγωγή  μεταλλικών  νερών  και  αναψυκτικών  (εξαιρείται  η  παραγωγή 

χυμών φρούτων και λαχανικών)
16 Παραγωγή προϊόντων καπνού
204 Κατασκευή κάθε είδους ξύλινων δοχείων και κιβωτίων
205 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο
21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
252.2 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
261.3 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
286.1 Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας 
287 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
51 Χονδρικό  εμπόριο  και  εμπόριο  με  προμήθεια,  εκτός  από  το  εμπόριο 

αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (εκτός των 516-517)
521 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (εκτός του 521.4)
522 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα
523.1 Φαρμακεία
55 Ξενοδοχεία - εστιατόρια



Πίνακας 1Γ (Επιλέξιμες κατά ΕΛΟΤ 1801)

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1801, είναι μόνο 
αυτές  που  αναφέρονται  στον  κατωτέρω  πίνακα  και  ανήκουν  στις 
κατηγορίες  επικινδυνότητας  Α  και  Β  βάσει  του  ΠΔ  294/88  (ΦΕΚ 
138/A/88).

Κωδικός
Κλάδου

Τίτλος Κλάδου

13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων
14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
155.2 Παρασκευή παγωτών
158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
158.2 Παραγωγή  φρυγανιών  και  μπισκότων,  παραγωγή  διατηρούμενων  ειδών 

ζαχαροπλαστικής
158.4 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
158.5 Παραγωγή μακαρονιών,  λαζανιών,  κους-κους και  παρόμοιων αλευρωδών 

προϊόντων
Από την 158.6 Παραγωγή  υποκατάστατων  καφέ.  Παραγωγή  συμπυκνωμάτων  και 

εκχυλισμάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψημάτων βοτάνων
158.7 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
158.8 Παραγωγή  ομογενοποιημένων  παρασκευασμάτων  διατροφής  και 

διαιτητικών τροφών
Από την 158.9 Παραγωγή σουπών, ζωμών και σαλατών
159.1 Παραγωγή απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών
159.6 Ζυθοποιία
159.8 Παραγωγή  μεταλλικών  νερών  και  αναψυκτικών  (εξαιρείται  η  παραγωγή 

χυμών φρούτων και λαχανικών)
16 Παραγωγή προϊόντων καπνού
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
18 Κατεργασία ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών
19 Κατεργασία  και  δέψη  δέρματος,  κατασκευή  ειδών  ταξιδιού  (αποσκευών), 

τσαντών, ειδών σελλοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 

έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
22 Εκδόσεις,  εκτυπώσεις  και  αναπαραγωγή  προεγγεγραμμένων  μέσων 

εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής
232 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
233 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων
28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
32 Κατασκευή  εξοπλισμού  και  συσκευών  ραδιοφωνίας,  τηλεόρασης  και 

επικοινωνιών
33 Κατασκευή  ιατρικών οργάνων,  οργάνων ακριβείας  και  οπτικών οργάνων, 

κατασκευή ρολογιών κάθε είδους



34 Κατασκευή οχημάτων
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
37 Ανακύκλωση
40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού
41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού
45 Κατασκευές
502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 
747 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων
80 Εκπαίδευση
90 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων. Υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες
926 Αθλητικές δραστηριότητες
930.1 Πλύσιμο και καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων


