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αβγών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 
αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.19 
αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.99 

αγαθών μη εξειδικευμένων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.99 
αγγειοπλαστικής ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.59 

αγγειοπλαστικής ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.59 

αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων 
π.δ.κ.α. εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.87 
αγροτικών προϊόντων ακατέργαστων 
π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.87 
αγροχημικών προϊόντων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.78 

αγροχημικών προϊόντων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.78 
αθλητικού εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.65 

αθλητικού εξοπλισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.65 

ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.87 
ακριβείας εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.83 
αλκοολούχων ποτών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.25 

αλκοολούχων ποτών, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.25 

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών 
προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.86 

άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και 
καπνού εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.2 
άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.24 
άλλων τυποποιημένων τροφίμων 
π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών, 
άλλο 47.99.24.01 
αναμνηστικών ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.69 

αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.69 

άνθρακα εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.85 
άνθρακα, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.85 

ανταλλακτικών μηχανοκίνητων 
οχημάτων με αλληλογραφία 45.32.22 

ανταλλακτικών μηχανοκίνητων 
οχημάτων μέσω του διαδίκτυου 45.32.21 

ανταλλακτικών μηχανοκίνητων 
οχημάτων π.δ.κ.α. 45.32.29 

αντικειμένων αξίας παλαιών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.91 

αντικειμένων αξίας παλαιών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.91 

αντικών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.91 
αντικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.91 

αρτοποιίας προϊόντων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.16 
αυτοκινήτων μέσω διαδίκτυου 45.11.31 

αυτοκινήτων π.δ.κ.α., άλλο εμπόριο 45.11.39 

βερνικιών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.42 
βερνικιών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.42 

βιβλίων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.61 
βιβλίων μεταχειρισμένων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.92 

βιβλίων μεταχειρισμένων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.92 
βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.61 

βίντεο εγγραφών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.64 

βίντεο εγγραφών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.64 

βίντεο εξοπλισμού εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.33 

βίντεο εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.33 

γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.18 

γαλακτοκομικών προϊόντων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.18 

γραμματόσημων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.68 

γραμματόσημων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.68 

γυαλικών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.59 
γυαλικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.59 
δαπέδου επενδύσεων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.53 
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δαπέδου επενδύσεων, χ, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.53 

δερμάτινων ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.73 

δερμάτινων ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.73 

ειδών άλλων μεταχειρισμένων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.93 

ειδών άλλων μεταχειρισμένων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.93 
ειδών άλλων σε υπαίθριους πάγκους 
και αγορές 47.89.1 

ειδών από φελλό και ειδών 
καλαθοπλεκτικής εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.57 

ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη 
ζάχαρη εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.17 

ειδών κλωστοϋφαντουργίας εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.51 
ειδών μη εξειδικευμένων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.9 

ελαίων βρώσιμων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.22 
ελαίων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.22 
ενδυμάτων, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές 47.82.1 

εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
με αλληλογραφία 45.32.22 

εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
μέσω του διαδίκτυου 45.32.21 
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 
π.δ.κ.α. 45.32.29 

εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.44 

εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο, 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.44 

εξοπλισμού οικιακού π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.59 

εξοπλισμού οικιακού π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.59 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.88 

εξοπλισμού π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.88 

επενδύσεων δαπέδου, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.53 
επικοινωνιών εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.3 

επικοινωνιών εξοπλισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.3 

επίπλων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.55 
επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.55 

επιχειρήσεων πωλήσεων με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91 

εργαλείων χεριού εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.47 

εργαλείων χεριού, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.47 

εφημερίδων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.62 

εφημερίδων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.62 
ζαχαροπλαστικής ειδών με βάση τη 
ζάχαρη, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.17 

ζώων συντροφιάς εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.79 

ζώων συντροφιάς, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.79 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.54 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.54 

ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.31 

ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
βίντεο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.33 

ηχητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.33 

θέρμανσης εξοπλισμού και προμηθειών 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.45 
θέρμανσης εξοπλισμού και 
προμηθειών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.45 

ιατρικών ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.75 

ιατρικών ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.75 

ιματισμού ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.71 

ιματισμού ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.71 
καθαρισμού υλικών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.84 

καθαρισμού υλικών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.84 
κακάου, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.21 
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καλαθοπλεκτικής ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.57 

καλαθοπλεκτικής ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.57 
καλλιτεχνικών ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.69 

καλλιτεχνικών ειδών, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.69 

καλλυντικών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.76 

καλλυντικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.76 
καλλωπισμού ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.76 

καλλωπισμού ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.76 
καπνού προϊόντων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.27 

καπνού προϊόντων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.27 
καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές 47.81.1 

κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.49 

κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.49 

κατασκήνωσης εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.66 

κατασκήνωσης εξοπλισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.66 
καυσίμων για οχήματα εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.81 

καυσίμων για οχήματα, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.81 
καφέ, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.21 

καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.21 
κήπου εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.44 

κήπου εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.44 

κιλιμιών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.53 
κιλιμιών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.53 

κλωστοϋφαντουργίας ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.51 

κλωστοϋφαντουργίας ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.51 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 47.82.1 

κοσμημάτων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.82 

κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.82 

κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.52 

κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.52 

κρέατος εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.13 

κρέατος προϊόντων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.14 
κρέατος, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.13 

λαχανικών μεταποιημένων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.12 

λαχανικών νωπών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.11 

λιπασμάτων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.78 

λιπασμάτων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.78 

λιπών βρώσιμων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.22 

λιπών βρώσιμων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.22 

λογισμικού εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.31 
λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.31 

λουλουδιών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.77 

λουλουδιών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.77 

λούστρων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.42 
λούστρων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.42 
μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.15 
μαχαιροπήρουνων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.59 

μαχαιροπήρουνων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.59 

μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.12 

μεταχειρισμένων άλλων ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.93 
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μεταχειρισμένων ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.9 

μεταχειρισμένων ειδών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.9 
μηχανημάτων π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.88 

μηχανημάτων π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.88 

μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και 
συναφών ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων, εκτός καταστημάτων 45.40.3 
μουσικής εγγραφών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.64 

μουσικής εγγραφών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.64 
μουσικών οργάνων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.58 

μπαχαρικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.21 

νομισμάτων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.68 

νομισμάτων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.68 

ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.85 
ξυλείας, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.85 

ξύλινων ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.57 

ξύλινων ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.57 

οικιακών ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.5 

οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.5 

οικιακών ηλεκτρικών συσκευών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.54 

οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.54 

ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.23 
ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφής, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.23 
οπτικού εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.83 

οπτικού εξοπλισμού με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.83 
οργάνων μουσικών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.58 

οργάνων μουσικών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.58 
ορθοπεδικών ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.75 

ορθοπεδικών ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.75 

οστρακοειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.15 

οχημάτων άλλων μηχανοκίνητων 
π.δ.κ.α., άλλο εμπόριο 45.19.39 

οχημάτων ελαφρών μηχανοκίνητων 
μέσω διαδίκτυου 45.11.31 

οχημάτων ελαφρών μηχανοκίνητων 
π.δ.κ.α., άλλο εμπόριο 45.11.39 

οχημάτων μηχανοκίνητων άλλων μέσω 
διαδίκτυου 45.19.31 
παιχνιδιών κάθε είδους εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.67 

παιχνιδιών κάθε είδους, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.67 

παρτιτούρων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.58 

παρτιτούρων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.58 

περιοδεύοντα εμπόρου ειδών ιματισμού 
και συναφών ειδών, άλλο 47.99.71.01 
περιοδεύοντα εμπόρου επίπλων 47.99.55.01 
περιοδεύοντα εμπόρου οικιακών 
σκευών 47.99.59.01 
περιοδεύοντα εμπόρου φρούτων και 
λαχανικών 47.99.11.01 

περιοδικών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.62 
περιοδικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.62 
πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ' 
οίκον 47.99.85.01 

πετρελαίου οικιακής χρήσης εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.85 

πετρελαίου οικιακής χρήσης, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.85 

πιατικών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.59 
πιατικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.59 
πληροφορικής εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.3 

πληροφορικής εξοπλισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.3 
πολιτιστικών ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.6 

πολιτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.6 
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πορσελάνης ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.59 

πορσελάνης ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.59 
ποτών αλκοολούχων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.25 

ποτών αλκοολούχων, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.25 

ποτών άλλων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.26 

ποτών άλλων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.26 
ποτών, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές 47.81.1 
προϊόντων άλλων μη εδώδιμων 
καταναλωτικών π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.86 
προϊόντων αρτοποιίας εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.16 
προϊόντων καταναλωτικών άλλων μη 
εδώδιμων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.86 
προϊόντων κρέατος εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.14 
προϊόντων μη εδώδιμων μη 
καταναλωτικών π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.89 
προϊόντων μη εδώδιμων μη 
καταναλωτικών π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.89 

ρολογιών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.82 
ρολογιών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.82 
ροφημάτων, μέσω αυτόματων πωλητών 47.99.21.01 

σιδηρικών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.41 
σιδηρικών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.41 

σπόρων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.77 
σπόρων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.77 

συσκευών ηλεκτρικών οικιακών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.54 

συσκευών μη ηλεκτρικών οικιακών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.59 

ταξιδιού ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.73 

ταξιδιού ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.73 

τζαμιών επίπεδων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.43 

τζαμιών επίπεδων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.43 

τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για 
λογαριασμό τρίτων 47.91.99.01 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.32 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.32 

τηλεπωλήσεων διαφόρων αγαθών, για 
λογαριασμό τρίτων 47.91.99.01 
τροφίμων άλλων π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.24 

τροφίμων άλλων π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.24 
τροφίμων για βρέφη εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.23 

τροφίμων για βρέφη, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.23 

τροφίμων διαίτης εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.23 

τροφίμων διαίτης, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.23 
τροφίμων τυποποιημένων άλλων 
π.δ.κ.α., μέσω αυτόματων πωλητών, 
άλλο 47.99.24.01 
τροφίμων, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές 47.81.1 

τροφών για ζώα συντροφιάς εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.79 

τροφών για ζώα συντροφιάς, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.79 
τσαγιού, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.21 
τυποποιημένων ειδών 
ζαχαροπλαστικής, μέσω αυτόματων 
πωλητών, άλλο 47.99.17.01 

τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας, 
μέσω αυτόματων πωλητών, άλλο 47.99.16.01 

υγιεινής ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.46 

υγιεινής ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.46 

υγραέριου εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.85 
υγραέριου, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.85 

υδραυλικού εξοπλισμού και προμηθειών 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.45 
υδραυλικού εξοπλισμού και 
προμηθειών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.45 
υλικών καθαρισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.84 
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υλικών κατασκευαστικών π.δ.κ.α. εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.49 

υλικών κατασκευαστικών π.δ.κ.α., με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.49 

υποδημάτων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.72 

υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.72 

υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους 
και αγορές 47.82.1 

υπολογιστών ηλεκτρονικών, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.31 

υπολογιστών περιφερειακών μονάδων 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.31 

υπολογιστών περιφερειακών μονάδων, 
με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.31 
φαρμακευτικών ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.74 

φαρμακευτικών ειδών, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.74 

φελλού ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.57 

φελλού ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.57 

φρούτων και λαχανικών νωπών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.11 

φρούτων μεταποιημένων, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.12 

φρούτων νωπών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.11 

φυτών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.77 
φυτών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.77 

φωτιστικών ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.56 

φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.56 
φωτογραφικού εξοπλισμού εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.83 

φωτογραφικού εξοπλισμού, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.83 
φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 
και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες 
οπτικού, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.83 

χαλιών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.53 
χαλιών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.53 

χαρτικών ειδών εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.63 

χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδίκτυου 47.91.63 

χαρτιού τοιχοστρωσίας και επενδύσεων 
δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.53 

χαρτιού τοιχοστρωσίας, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.53 

χρωμάτων εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.42 
χρωμάτων, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.42 
ψαριών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδίκτυου 47.91.15 

ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων 
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.15 
ψυχαγωγικών ειδών εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών, άλλο 47.99.6 

ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία 
ή μέσω διαδίκτυου 47.91.6 

 
 


