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Πότε εκπνέει η προθεσµία για την εγκατάσταση POS 
Εγκύκλιος: Οδηγίες από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για 58 κωδικούς δραστηριότητας που 
προστέθηκαν στη σχετική λίστα 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
  
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 
  
 
Οδηγίες για την εφαρµογή της κοινής υπουργικής απόφασης 133473 (Β’ 4309) των υπουργών 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, µε την οποία προστέθηκαν στη λίστα υποχρεωτικής 
εγκατάστασης POS άλλοι 58 Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), παρέχονται µε εγκύκλιο του 
γενικού γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ∆ηµήτρη Αυλωνίτη. Σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο, η προθεσµία συµµόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωµής, οι οποίοι προστίθενται µε την 
υπ’ αριθµ. 133473 (Β’ 4309) κοινή υπουργική απόφαση και έχουν προβεί σε έναρξη µε έναν από τους 
ΚΑ∆ της λίστας των υπόχρεων πριν από τη δηµοσίευση αυτής, ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από τη 
δηµοσίευση αυτής, ήτοι στις 11 Μαρτίου 2018. 
Όσοι δικαιούχοι πληρωµής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 
Μαρτίου 2018 έχουν προθεσµία συµµόρφωσης έως και την 11η Απριλίου 2018. Τέλος, όσοι δικαιούχοι 
πληρωµής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική µεταβολή δραστηριότητας µετά την 11η 
Μαρτίου 2018 έχουν προθεσµία συµµόρφωσης εντός µηνός από την έναρξη ή τη µεταβολή. Οι 
δικαιούχοι πληρωµής οφείλουν να αποδέχονται µέσα πληρωµής µε κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από 
τετραµερές σύστηµα πληρωµής, ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται µέσα πληρωµής που έχουν 
εκδοθεί από τριµερές σύστηµα πληρωµής. Οι δραστηριότητες που προστέθηκαν µε την ΚΥΑ 133473 
κατά ΚΑ∆ και περιγραφή δραστηριότητας είναι οι εξής: 
33.20 - Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
41.10 - Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων 
41.20 - Κατασκευαστικές εργασίες κτηρίων για κατοικίες και µη 
43.29 - Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 
43.31 - Επιχρίσεις κονιαµάτων 
43.32 - Ξυλουργικές εργασίες 
43.33 - Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 
43.34 - Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 
43.39 - Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος 
43.91 - ∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών 
43.99 - Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
47.51 - Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευµένα καταστήµατα 
47.53 - Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευµένα 
καταστήµατα 
47.62 - Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευµένα καταστήµατα 
47.63 - Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και εικόνας σε εξειδικευµένα καταστήµατα 
47.76 - Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευµένα καταστήµατα 
47.78 - Άλλο λιανικό εµπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα 
47.79 - Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε καταστήµατα 
47.91 - Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω διαδικτύου 
49.10 - Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών 
49.31 - Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές επιβατών 
49.39 - Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 
49.42 - Υπηρεσίες µετακόµισης 
50.10 - Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών 
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50.30 - Εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών 
51.10 - Αεροπορικές µεταφορές επιβατών 
52.21 - ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές 
52.22 - ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές 
52.23 - ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις αεροπορικές µεταφορές 
52.24 - ∆ιακίνηση φορτίων 
52.29 - Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες 
56.21 - ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
56.29 - Άλλες υπηρεσίες εστίασης 
62.01 - ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων 
65.12 - Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 
68.20 - Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων 
68.31 - Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 
68.32 - ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης 
74.20 - Φωτογραφικές δραστηριότητες 
79.90 - Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 
80.30 - ∆ραστηριότητες έρευνας 
81.21 - Γενικός καθαρισµός κτηρίων 
81.22 - Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτηρίων και βιοµηχανικού καθαρισµού 
81.29 - Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού 
88.10 - ∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος για ηλικιωµένους και άτοµα µε 
αναπηρία 
91.02 - ∆ραστηριότητες µουσείων 
91.03 - Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτηρίων και παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών 
93.11 - Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 
93.12 - ∆ραστηριότητες αθλητικών οµίλων 
93.19 - Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
95.12 - Επισκευή εξοπλισµού επικοινωνίας 
95.21 - Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 
95.22 - Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού σπιτιού και κήπου 
95.24 - Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 
95.25 - Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων 
96.01 - Πλύσιµο και (στεγνό) καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 
96.03 - ∆ραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 
96.04 - ∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία 
 


