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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

        Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο, 
ότι έως την 11η Μαρτίου 2018 θα πρέπει 58 ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών να εγκαταστήσουν 
τερματική μηχανή POS για την υποδοχή ηλεκτρονικών συναλλαγών  με κάρτα,  προχωρώντας στις 
απαραίτητες προσαρμοστικές ενέργειες.  
          Οι σχετικοί Κ.Α.Δ. των εν λόγω επαγγελμάτων είναι: 
 
ΚΑΔ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   
3333..2200  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  ββιιοομμηηχχααννιικκώώνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  
4411..1100  ΑΑννάάππττυυξξηη  οοιικκοοδδοομμιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν    
4411..2200  ΚΚαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  κκττιιρρίίωωνν  γγιιαα  κκααττοοιικκίίεεςς  κκααιι  μμηη  
4433..2299  ΆΆλλλλεεςς  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  
4433..3311  ΕΕππιιχχρρίίσσεειιςς  κκοοννιιααμμάάττωωνν    
4433..3322  ΞΞυυλλοουυρργγιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς    
4433..3333  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  δδααππέέδδωωνν  κκααιι  ττοοίίχχωωνν    
4433..3344  ΧΧρρωωμμααττιισσμμοοίί  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  υυααλλοοππιιννάάκκωωνν  
4433..3399  ΆΆλλλλεεςς  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  κκααιι  ττεελλεειιώώμμααττοοςς  
4433..9911  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  σσττεεγγώώνν    
4433..9999  ΆΆλλλλεεςς  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννεεςς  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ππ..δδ..κκ..αα..  
4477..5511  ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  κκλλωωσσττοοϋϋφφααννττοουυρργγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα    
4477..5533  ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  χχααλλιιώώνν,,  κκιιλλιιμμιιώώνν  κκααιι  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  δδααππέέδδοουυ  κκααιι  ττοοίίχχοουυ  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα    

κκαατταασσττήήμμαατταα    
4477..6622  ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  εεφφηημμεερρίίδδωωνν  κκααιι  γγρρααφφιικκήήςς  ύύλληηςς  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα    
4477..6633  ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  εεγγγγρρααφφώώνν  μμοουυσσιικκήήςς  κκααιι  εειικκόόννααςς  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα    
4477..7766  ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  λλοουυλλοουυδδιιώώνν,,  φφυυττώώνν,,  σσππόόρρωωνν,,  λλιιππαασσμμάάττωωνν,,  ζζώώωωνν  σσυυννττρροοφφιιάάςς  κκααιι  σσχχεεττιικκώώνν  

ζζωωοοττρροοφφώώνν  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα  
4477..7788  ΆΆλλλλοο  λλιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  κκααιιννοούύρργγιιωωνν  εειιδδώώνν  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα  
4477..7799  ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  μμεεττααχχεειιρριισσμμέέννωωνν  εειιδδώώνν  σσεε  κκαατταασσττήήμμαατταα  
4477..9911  ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  ααππόό  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππωωλλήήσσεεωωνν  μμεε  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  ήή  μμέέσσωω  δδιιααδδιικκττυυοουυ  
4499..1100  ΥΥππεερραασσττιικκέέςς  σσιιδδηηρροοδδρροομμιικκέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς  εεππιιββααττώώνν    
4499..3311  ΑΑσσττιικκέέςς  κκααιι  ππρροοαασσττιιαακκέέςς  χχεερρσσααίίεεςς  μμεεττααφφοορρέέςς  εεππιιββααττώώνν    
4499..3399  ΆΆλλλλεεςς  χχεερρσσααίίεεςς  μμεεττααφφοορρέέςς  εεππιιββααττώώνν  ππ..δδ..κκ..αα..    
4499..4422  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  μμεετταακκόόμμιισσηηςς  
5500..1100  ΘΘααλλάάσσσσιιεεςς  κκααιι  αακκττοοππλλοοϊϊκκέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς  εεππιιββααττώώνν  
5500..3300  ΕΕσσωωττεερριικκέέςς  ππλλωωττέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς  εεππιιββααττώώνν    
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5511..1100  ΑΑεερροοπποορριικκέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς  εεππιιββααττώώνν    
5522..2211  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσυυννααφφεείίςς  μμεε  ττιιςς  χχεερρσσααίίεεςς  μμεεττααφφοορρέέςς  
5522..2222  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσυυννααφφεείίςς  μμεε  ττιιςς  ππλλωωττέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς  
5522..2233  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσυυννααφφεείίςς  μμεε  ττιιςς  ααεερροοπποορριικκέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς    
5522..2244  ΔΔιιαακκίίννηησσηη  φφοορρττίίωωνν  
5522..2299  ΆΆλλλλεεςς  υυπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  ππρροοςς  ττηη  μμεεττααφφοορράά  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς    
5566..2211  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττρροοφφοοδδοοσσίίααςς  γγιιαα  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς    
5566..2299  ΆΆλλλλεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εεσσττίίαασσηηςς    
6622..0011  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν    
6655..1122  ΑΑσσφφάάλλεειιεεςς  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  αασσφφάάλλεειιεεςς  ζζωωήήςς  
6688..2200  ΕΕκκμμίίσσθθωωσσηη  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  ιιδδιιόόκκττηηττωωνν  ήή  μμιισσθθωωμμέέννωωνν  αακκιιννήήττωωνν  
6688..3311  ΜΜεεσσιιττιικκάά  γγρρααφφεείίαα  αακκιιννήήττωωνν    
6688..3322  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  αακκίίννηηττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς,,  έέννααννττιι  ααμμοοιιββήήςς  ήή  ββάάσσεειι  σσύύμμββαασσηηςς    
7744..2200  ΦΦωωττοογγρρααφφιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς    
7799..9900  ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκρρααττήήσσεεωωνν  κκααιι  σσυυννααφφεείίςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς    
8800..3300  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  έέρρεευυννααςς    
8811..2211  ΓΓεεννιικκόόςς  κκααθθααρριισσμμόόςς  κκττιιρρίίωωνν    
8811..2222  ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααθθααρριισσμμοούύ  κκττιιρρίίωωνν  κκααιι  ββιιοομμηηχχααννιικκοούύ  κκααθθααρριισσμμοούύ    
8811..2299  ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααθθααρριισσμμοούύ    
8888..1100  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  μμέέρριιμμννααςς  χχωωρρίίςς  ππααρροοχχήή  κκααττααλλύύμμααττοοςς  γγιιαα  ηηλλιικκιιωωμμέέννοουυςς  κκααιι    

άάττοομμαα  μμεε  ααννααππηηρρίίαα  
9911..0022  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  μμοουυσσεείίωωνν  
9911..0033  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ιισσττοορριικκώώνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  κκττιιρρίίωωνν  κκααιι  ππααρρόόμμοοιιωωνν  ππόόλλωωνν  έέλλξξηηςς  εεππιισσκκεεππττώώνν    
9933..1111  ΕΕκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ααθθλληηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  
9933..1122  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααθθλληηττιικκώώνν  οομμίίλλωωνν  
9933..1199  ΆΆλλλλεεςς  ααθθλληηττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς    
9955..1122  ΕΕππιισσκκεευυήή  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  
9955..2211  ΕΕππιισσκκεευυήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  εειιδδώώνν  εευυρρεείίααςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς    
9955..2222  ΕΕππιισσκκεευυήή  σσυυσσκκεευυώώνν  οοιικκιιαακκήήςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  σσππιιττιιοούύ  κκααιι  κκήήπποουυ    
9955..2244  ΕΕππιισσκκεευυήή  εεππίίππλλωωνν  κκααιι  εειιδδώώνν  οοιικκιιαακκήήςς  εεππίίππλλωωσσηηςς    
9955..2255  ΕΕππιισσκκεευυήή  ρροολλοογγιιώώνν  κκααιι  κκοοσσμμηημμάάττωωνν    
9966..0011  ΠΠλλύύσσιιμμοο  κκααιι  ((σσττεεγγννόό))  κκααθθάάρριισσμμαα  κκλλωωσσττοοϋϋφφααννττοουυρργγιικκώώνν  κκααιι  γγοούύννιιννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  
9966..0033  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  γγρρααφφεείίωωνν  κκηηδδεειιώώνν  κκααιι  σσυυννααφφεείίςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  
9966..0044  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  μμεε  ττηη  φφυυσσιικκήή  εευυεεξξίίαα 

            Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, από την σχετ. Κ.Υ.Α. 
133473/05-12-2017 (ΦΕΚ 4309/β/11-12-2017). 
 
                                                                                                                 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
Πειραιάς 19/12/2017 

 

http://www.eep.gov.gr/Portals/0/pdf/fek-4309-2017.pdf
http://www.eep.gov.gr/Portals/0/pdf/fek-4309-2017.pdf

	          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	                    Fax: 210 - 4122790                                                                   

