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Λευκωσία, 24 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Υποχρέωση Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα – Διενέργεια ελέγχων 

εφαρμογής του Διατάγματος 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων μας ενημερώσεων, σχετικά με την υποχρέωση ορισμένων 
κατηγοριών επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα (επισυνάπτονται) σας 
ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται εντός Οκτωβρίου του 2021 να 
πραγματοποιήσει ελέγχους για επιβεβαίωση της εφαρμογής του Διατάγματος. 
 
Υπενθυμίζετε ότι οι προθεσμίες εφαρμογής του Διατάγματος είναι: 
 

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με το Διάταγμα μέχρι και τις 
18/9/2021 

• Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας συμμόρφωσης, η εφαρμογή του 
Διατάγματος παρατείνεται μέχρι και τις 18/10/2021. 

• Επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται «Υπόχρεοι» για αποδοχή μέσων πληρωμής με 
κάρτες, μετά την εφαρμογή του Διατάγματος (μετά τις 18/9/2021), οφείλουν να 
συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία 
καθίστανται «Υπόχρεοι» 

 
Επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, 
οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται 
παρερμηνείας, αναρτώντας σχετική πληροφόρηση στην είσοδο των υποστατικών και στα 
ταμεία. 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του Διατάγματος, επιβάλλεται, με 
βάση το άρθρο 50ΣΤ του Νόμου, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000). 
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 

 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


Τμήμα Φορολογίας 24 Σεπτεμβρίου 2021 

  
 

Υποχρέωση Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα 

Διενέργεια ελέγχων για εφαρμογή του Διατάγματος  

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση το άρθρο 30Α του περί Βεβαιώσεως 

και Εισπράξεως Φόρων Νόμου επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφονται στο 

παράρτημα του σχετικού Διατάγματος ΚΔΠ 259/2021, («Υπόχρεοι»)  θα πρέπει στα 

πλαίσια των συναλλαγών τους με καταναλωτές να  αποδέχονται μέσα πληρωμής με 

κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.  

Η Εφαρμοστική Οδηγία 20 του Τμήματος Φορολογίας είναι επίσης σχετική.  

 

Στη βάση των πιο πάνω το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται, εντός Οκτωβρίου του 2021, 

να πραγματοποιήσει ελέγχους για επιβεβαίωση της εφαρμογής του Διατάγματος. 

 
Προθεσμία εφαρμογής του Διατάγματος  

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με το Διάταγμα μέχρι 

και τις 18/9/2021 

 Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας συμμόρφωσης, η 

εφαρμογή του Διατάγματος παρατείνεται μέχρι και τις 18/10/2021. 

 Επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται «Υπόχρεοι» για αποδοχή μέσων πληρωμής 

με κάρτες, μετά την εφαρμογή του Διατάγματος (μετά τις 18/9/2021), οφείλουν 

να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την 

οποία καθίστανται «Υπόχρεοι». 

 
Ενημέρωση καταναλωτών για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, 

οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο  που δεν επιδέχεται 

παρερμηνείας, αναρτώντας σχετική πληροφόρηση στην είσοδο των υποστατικών και 

στα ταμεία. 

 
Διοικητικό πρόστιμο για παράβαση των προνοιών του Διατάγματος 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του Διατάγματος, 

επιβάλλεται, με βάση το άρθρο 50ΣΤ του Νόμου, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δύο 

χιλιάδες ευρώ (€2.000) .  

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/D51ABF346BC9AC62C22581F70048C98F/$file/Assessment%20and%20Collection%20of%20taxes%20Law%2014092021.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/D51ABF346BC9AC62C22581F70048C98F/$file/Assessment%20and%20Collection%20of%20taxes%20Law%2014092021.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/6CDDA3479870BCC5C22586FC00239F72/$file/%CE%9A%CE%94%CE%A0%20259_2021.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/All/10D66E8F373A9B7CC225873A0033682D/$file/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_20%202021%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CE%9C%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1.pdf?OpenElement
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Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2021 

 
 
 
ΠΡΟΣ:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΘΕΜΑ:  Υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα από τις επιχειρήσεις 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών 
υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
υπηρεσιών και το λιανικό εμπόριο, να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα, και να 
ενημερώνουν σχετικά με σαφή τρόπο τους καταναλωτές. 
 
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του Διατάγματος. Όσον αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις, 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας 
των τριών μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων μηνών από τη 
δημοσίευση του Διατάγματος, ενώ επιχειρήσεις που θα προβούν σε έναρξη 
δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών 
μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή 
των δραστηριοτήτων τους. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμής με κάρτα, επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού, μεταφορές, και ενημέρωσης και επικοινωνίας (εκδοτικές δραστηριότητες, 
παραγωγή ταινιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών). 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 

 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
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Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2021 
 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Υποχρέωση επιχειρήσεων για αποδοχή  πληρωμής με κάρτα 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2021, σχετικά με 
την υποχρέωση ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων πληρωμής με 
κάρτα, σας επισυνάπτουμε το σχετικό Διάταγμα, στο οποίο αναγράφονται οι 
δραστηριότητες για τις οποίες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποδέχονται 
πληρωμές με κάρτα.  
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Διατάγματος, δηλαδή μέχρι τις 
18 Σεπτεμβρίου 2021. Όσον αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριάντα ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας των τριών μηνών, 
οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του 
Διατάγματος, ενώ επιχειρήσεις που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική 
μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών μηνών, οφείλουν να 
συμμορφωθούν εντός ενός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή των δραστηριοτήτων 
τους. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμής με κάρτα, επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού, μεταφορές, και ενημέρωσης και επικοινωνίας (εκδοτικές δραστηριότητες, 
παραγωγή ταινιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών). 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 

 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/




Κ.Δ.Π. 259/2021

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ I

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5548 Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 2089

Αριθμός 259
ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021

Διάταγμα με βάση το άρθρο 30Α(3)

4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 

10 του 1991 
57 του 1991 

86(Ι) του 1994 
104(1) του 1995 

80(Ι) του 1999 
153(1) του 1999 
122(1) του 2002 
146(1) του 2004 
214(1) του 2004 
106(1) του 2005 
135(1) του 2005

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 
30Α(3) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 μέχρι (Αρ. 3) του 2021 
εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.
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72(1) του 2008 
46(1) του 2009 

136(1) του 2010 
163(1) του 2012 
197(1) του 2012 
198(1) του 2012 
91(1) του 2013 
78(Ι) του 2014 
79(Ι) του 2014 

108(1) του 2015 
188(1) του2015 
37(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2017 
44(Ι) του 2018 
50(Ι) του 2018 
26(Ι) του 2020 
26(Ι) του 2020 
77(Ι) του 2020 

126(1) του 2020 
62(Ι) του 2021 
63(Ι) του 2021 
64(Ι)του 2021.

Συνοπτικός 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
τίτλος. (Λεπτομέρειες Εφαρμογής της Υποχρέωσης Αποδοχής Μέσων Πληρωμής με Κάρτα) Διάταγμα

του 2021.

Ερμηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος -

4 του 1978 «Νόμος» σημαίνει τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο, όπως αυτός 
23 του 1978 τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 

10 του 1991 
57 του 1991 

86(Ι) του 1994 
104(1) του 1995 

80(Ι) του 1999 
153(1) του 1999 
122(1) του 2002 
146(1) του 2004 
214(1) του 2004 
106(1) του 2005 
135(1) του 2005 
72(1) του 2008 
46(1) του 2009 

136(1) του 2010 
163(1) του 2012 
197(1) του 2012 
198(1) του 2012 
91(1) του 2013 
78(Ι) του 2014 
79(Ι) του 2014 

108(1) του 2015 
188(1) του2015 
37(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2017 
44(Ι) του 2018 
50(Ι) του 2018 
26(Ι) του 2020 
26(Ι) του 2020 
77(Ι) του 2020 

126(1) του 2020 
62(Ι) του 2021 
63(Ι) του 2021 
64(Ι)του 2021.
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Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε. L 123, 
19.5.2015, 
σ. 1 έως 15.

118(I)
230(I)
162(I)
195(I)
92(I)

113(I)
80(I)

138(I)
32(I)
45(I)
74(I)

110(I)
41(I)

133(I)
116(I)
197(I)
102(I)
188(Ι)

19(Ι)
26(I)
27(I)
17(Ι)

115(Ι)
134(Ι)
170(Ι)
116(I)
187(I)
212(Ι)
110(I)
135(I)
119(I)
134(I)
165(I)
51(I)
96(I)

122(I)
139(I)
27(I)
28(I)
63(I)

151(I)
152(I)
173(I)
45(I)
58(I)
66(I)
80(I)
95(I)

του 2002 
του 2002 
του 2003 
του 2004 
του 2005 
του 2006 
του 2007 
του 2007 
του 2009 
του 2009 
του 2009 
του 2009 
του 2010 
του 2010 
του 2011 
του 2011 
του 2012 
του 2012 
του 2013 
του 2013 
του 2013 
του 2014 
του 2014 
του 2014 
του 2014 
του 2015 
του 2015 
του 2015 
του 2016 
του 2016 
του 2017 
του 2017 
του 2017 
του 2018 
του 2018 
του 2018 
του 2018 
του 2019 
του 2019 
του 2019 
του 2019 
του 2019 
του 2019 
του 2020 
του 2020 
του 2020 
του 2020 
του 2020

«τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
την παράγραφο 17 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751·

«τριμερές σύστημα καρτών πληρωμής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
την παράγραφο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751·

«κάρτα» περιλαμβάνει την πιστωτική, χρεωστική και προπληρωμένη·

«μέσο πληρωμής με κάρτα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/751·

«τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα» στις οποίες κινείται 
η πράξη πληρωμής, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες συσκευές, μεθόδους και 
Εφαρμογές Πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με τη 
φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ' αποστάσεως).

Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν Διάταγμα έχει την έννοια που τους 
αποδίδεται στο Νόμο ή στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.



2092

151(I) του 2020 
179(I) του 2020 
180(I) του 2020 
31(I) του 2021.

Καθορισμός
υπόχρεων
δικαιούχων
πληρωμής με
προθεσμία
συμμόρφωσης.

Τερματικά
αποδοχής
καρτών.

31(Ι) του 2018.

Αρμόδια αρχή.

Υποχρέωση 
ενημέρωσης του 
καταναλωτή.

3.-(α) Οι δικαιούχοι πληρωμής οι οποίοι έχουν τους κύριους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (εφεξής «Υπόχρεοι»), οι οποίοι καταγράφονται στο Παράρτημα υποχρεούνται να 
αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που 
πραγματοποιούν καταναλωτές σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 30Α του περί Βεβαιώσεως 
και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

(β) Οι Υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος Διατάγματος.

(γ) Οι Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παράγραφο (β), 
οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος 
Διατάγματος.

(δ) Οι Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας, της οριζόμενης στην παράγραφο (β), οφείλουν να συμμορφωθούν 
εντός ενός (1) μηνός από την εν λόγω έναρξη, ή τη μεταβολή.

4. -(α) Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς 
εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές όπως ασύρματο 
και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS, μέθοδοι και εφαρμογές όπως virtual POS που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και 
χωρίς φυσική παρουσία κάρτας δηλαδή πωλήσεις εξ' αποστάσεως:

Νοείται ότι για σκοπούς εφαρμογής της πιο πάνω παραγράφου, η μεταφορά πίστωσης ή η 
άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης όπως e- 
banking δεν αποτελούν τερματικό αποδοχής καρτών.

(β) Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία 
έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής όπως VISA, mAsTeR CARD, MAESTRO, 
UNION PAY και άλλες παρόμοιες και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσων πληρωμής που 
έχουν εκδοθεί από τριμερές σύστημα:

Νοείται ότι οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, κατά τα οριζόμενα στον περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών 
Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν 
νομίμως εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.

5. -(1) Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια των ελέγχων, τη βεβαίωση παραβάσεων της 
παραγράφου 3 και την επιβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται με βάση το άρθρο 
50ΣΤ του Νόμου, είναι το Τμήμα Φορολογίας.

(2) Για κάθε έλεγχο που διενεργείται για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος ετοιμάζεται 
«Έκθεση Ελέγχου» σε έντυπο που καθορίζεται από τον Έφορο Φορολογίας.

6. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους 
καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών 
πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.
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Παράρτημα

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε 

ειδικευμένα καταστήματα

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε 
ειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών 
σε ειδικευμένα καταστήματα

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
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55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90 Άλλα καταλύματα

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου- παροχή φορολογικών συμβουλών

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
86.10 Νοσοκομειακές δραστηριότητες
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.30 Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ' οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία- 

Γηροκομεία
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
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95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

http://www.mof.gov.cy/gpo
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