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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ»  

&ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 

 

Η Επιτροπή και το Οδηγικό Πρατήριο υπάγονται στον Τομέα Οικονομικών & 
Διαχείρισης 

 

Α. Σκοπός και στόχοι  

Σκοπός του Οδηγικού Πρατηρίου είναι η προμήθεια και διάθεση όλων των απαραίτητων  
για την Στολή των μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού αλλά και άλλων ειδών 
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού τους σε 
κατασκηνωτικές, εκδρομικές, επετειακές κλπ δράσεις που άπτονται του Οδηγικού 
Παιδαγωγικού Προγράμματος. Στόχος είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας όσον 
αφορά την Στολή, η οικονομική αυτάρκεια και η επικερδής διαχείριση του Οδηγικού 
Πρατηρίου. 

Το Οδηγικό Πρατήριο λειτουργεί στην έδρα Διοίκησης του ΣΕΟ,  κατά το πρότυπο των 
εμπορικών καταστημάτων και με ωράριο που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΕΟ (Παράρτημα ΙΙΙ), μετά από πρόταση του Υπεύθυνου της 
Επιτροπής. 

 

Β. Πεδίο Ευθύνης 

Το Οδηγικό Πρατήριο στα πλαίσια ευθύνης του θα πρέπει: 

• Να εξυπηρετεί τους πελάτες με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, 

• Να προμηθεύεται τα είδη στην καλύτερη σχέση ποιότητας /τιμής και εν γένει να 
λειτουργεί αποδοτικά, 

• Να εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών των ειδών προς πώληση, 

• Να εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών των παραλαμβανομένων ειδών προς 
πώληση και να διατηρεί δίκτυο αξιόπιστων προμηθευτών,  

• Να μεριμνεί για την επάρκεια του πρατηρίου σε εμπόρευμα, 

• Να τηρεί τις φορολογικές και άλλες εκ της νομοθεσίας υποχρεώσεις, αναφορικά με τα 
εκδιδόμενα παραστατικά, τις οικονομικές καταστάσεις κλπ, 

• Να μεριμνεί για τη διαρκή βελτίωση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, τις 
αλλαγές του οποίου εισηγείται στο ΔΣ προς έγκριση μέσω του υπευθύνου του Τομέα 
Οικονομικών και Διαχείρισης  

 

Γ. Μέλη της Επιτροπής και Υπευθυνότητές τους  

1. Πρόεδρος Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται από τον επί κεφαλής Τομέα 
Οικονομικών και Διαχείρισης και εγκρίνεται από το ΔΣ. Ο Πρόεδρος βρίσκεται σε 
συνεχή συνεργασία με το ΔΣ συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις του Τομέα 
Οικονομικών και Διαχείρισης ή και του ΔΣ όταν είναι αναγκαίο. Ο Πρόεδρος 
επιλέγει έως 10 μέλη, τα οποία εισηγείται στον επί κεφαλής του Τομέα 
Οικονομικών και Διαχείρισης προς έγκριση από το ΔΣ. Τα μέλη αναλαμβάνουν 



[2] 

 

συγκεκριμένες υπευθυνότητες και η διάρκεια της θητείας τους είναι διετής με 
δυνατότητα να ανανεωθεί για επί πλέον 2 έτη.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του Οδηγικού Πρατηρίου, 
συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής και δίνει κατευθύνσεις και στήριξη. Τέλος, 
επιδιώκει και στηρίζει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΔΣ που άπτονται του 
πεδίου ευθύνης του Τμήματος Οικονομικών και Διαχείρισης και των επιμέρους στόχων 
του.             
                                                                                                                                

2. Γραμματέας Επιτροπής 
Ο Γραμματέας τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής και 
ελέγχει την σωστή τήρηση του αρχείου των προσφορών και του καταλόγου 
προμηθευτών με σχόλια σχετικά για την συνεργασία του καθενός με το Σωματείο. 
 
Επιμελείται τα κείμενα που αφορούν το Οδηγικό Πρατήριο και ανεβαίνουν στο 
διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Φροντίζει να ενημερώνει με στατιστικά στοιχεία (αγορές, εποχιακά best sellers 
κλπ) τόσο την υπόλοιπη Επιτροπή όσο και τον υπεύθυνο του Τομέα 
Οικονομικών και Διαχείρισης.  
 

3. Έμμισθος υπάλληλος του Οδηγικού Πρατηρίου 
  

Α. ως Πωλητής: 

• Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις εισερχόμενες παραγγελίες (μέσω e-
mail, μέσω e-shop και τηλεφωνικές) 

Β. ως Γραμματέας: 

• Επιμελείται της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, 

• Επικοινωνεί τα νέα του Οδηγικού Πρατηρίου στο κοινό μετά από συνεννόηση 
με την Επιτροπή 

• Φροντίζει για την τήρηση του αρχείου παραγγελιών, προσφορών, 
παραστατικών κλπ. 

Γ. ως Ταμίας: 

• Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τις πληρωμές προμηθευτών, καθώς και 
όποια άλλη λειτουργική πληρωμή προκύπτει, 

• Παρακολουθεί καθημερινά την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του 
Οδηγικού Πρατηρίου, 

• Παρακολουθεί τυχόν πιστώσεις πελατών, και φροντίζει για την είσπραξη των 
οφειλών και συνεργάζεται με το λογιστήριο ανακοινώνοντας και 
καταμετρώντας καθημερινά στην λήξη του ωραρίου το υπόλοιπο του ταμείου 
της ημέρας, 

• Εισηγείται στον Υπεύθυνο του Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης προς 
έγκριση από το ΔΣ: 

➢ Τον ετήσιο προϋπολογισμό και τυχόν αλλαγές κατά την παρακολούθησή 
του, καθώς και τον ετήσιο απολογισμό 

➢ Τις τιμές λιανικής πώλησης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κόστη και τα 
επιθυμητά περιθώρια κέρδους (κοστολόγηση ειδών), 
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➢ Τυχόν οικονομικές εγκρίσεις (παραγγελίες, ειδικές εκπτώσεις, νέα είδη 
κλπ) 

Δ. ως Αποθηκάριος : 

• Επικαιροποιεί τον κατάλογο ειδών και τιμοκαταλόγου, 

• Παρακολουθεί τα αποθέματα των προϊόντων και όταν αυτά φτάσουν στο όριο 
ασφαλείας εισηγείται νέες παραγγελίες έχοντας συγκεντρώσει τρεις 
τουλάχιστον προσφορές, 

• Παραλαμβάνει τις παραγγελίες και διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο 
προδιαγραφών, βάσει του συνοδευτικού τιμολογίου ή του Δελτίου Αποστολής, 

• Κατηγοριοποιεί και ταξινομεί τα εμπορεύματα κατά είδος, 

• Κάνει εγγραφή εισαγωγής και εξαγωγής των εμπορευμάτων στο λογιστικό 

πρόγραμμα, 

• Εκτυπώνει την ετήσια απογραφή αποθήκης, διενεργεί φυσική απογραφή των 
ειδών και συνεργάζεται με το Λογιστήριο για τη συμφωνία των 
αποτελεσμάτων, 

• Συνεργάζεται με τα επιμέρους Τμήματα για τον καθορισμό των 
προδιαγραφών σχετικά με το υλικό και το σχέδιο κάθε είδους, και τοποθετεί 
ορίζει τις παραγγελίες σύμφωνα με την ποσότητα και την ημερομηνία 
παράδοσης. 

 

4. Υπεύθυνος για τα κοινωνικά δίκτυα/ιστοσελίδα 

Το Μέλος το αρμόδιο για τα κοινωνικά δίκτυα / ιστοσελίδα του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού :   

• Επικαιροποιεί τα κείμενα, τις φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες που 
πρόκειται να αναρτηθούν στον ιστότοπο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, 
μετά από σχετική εκπαίδευση και πάντα σε συνεργασία με τον Γραμματέα της 
Επιτροπής, 

• Έχει τη διαχείριση του λογαριασμού του Οδηγικού Πρατηρίου στα κοινωνικά 
δίκτυα βάσει ημερολογίου / προγραμματισμού αναρτήσεων κ.α. και φροντίζει να 
ενημερώνει με ανακοινώσεις για προσφορές, φωτογραφίες, video κ.λπ. 

• Συνεργάζεται με το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων για τη διόρθωση 
πιθανών προβλημάτων και ακολουθεί τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
Διαχείρισης Ψηφιακών Κοινωνικών Δικτύων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

Τα μέλη, επίσης, δύνανται να αναλαμβάνουν κατά περίπτωση συγκεκριμένες 
υπευθυνότητες για την παρακολούθηση adhoc έργων ή εργασιών. 

 

Δ. Τρόπος εργασίας 

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Εκτός από τα μέλη του Επιτροπής, στα συμβούλια  μπορεί να συμμετέχει ο 
επικεφαλής του Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης, καθώς και άλλα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδροι Τμημάτων Διοίκησης και Επιτροπών, κατά 
περίπτωση. 

Επίσης, στα συμβούλια μπορούν να συμμετέχουν και ειδικοί σύμβουλοι/συνεργάτες. 
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Για την καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής καταρτίζεται προγραμματισμός των 
θεμάτων που συζητούνται σε τακτή βάση, ανά ημερολογιακό έτος.  

 

Ε. Συνεργασίες εντός ΣΕΟ 

1. Με το Τμήμα Οικονομικών και το λογιστήριο για οικονομικά θέματα . Ειδικά με 
τον επικεφαλής του Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης για τον προϋπολογισμό και για  
οικονομικές εγκρίσεις  

2. Με τον Τομέα Ανάπτυξης για κάθε αναθεώρηση του Παραρτήματος VI 
(Κανονισμός Στολής), καθώς και για θέματα εκδόσεων.  

3. Με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για προμήθειες σημάτων Ημέρας Σκέψης, 
εκδόσεων κλπ 

4. Με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 
για θέματα που αφορούν τα κοινωνικά δίκτυα / Ιστότοπο 

5. Με τα Τμήματα και τις Επιτροπές της Κεντρικής Διοίκησης, σχετικά με αναθέσεις 
προμήθειας ειδών όποτε υπάρχει ανάγκη στα προγράμματα ή τις δράσεις τους.  

 

Ζ. Συνεργασίες εκτός ΣΕΟ 

Με προμηθευτές ειδών που πωλούνται στο Οδηγικό Πρατήριο. 
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Παραρτήματα: 

Παράρτημα Ι  Σφραγίδα Λογότυπο 

Παράρτημα ΙΙ  Ωράριο 

Παράρτημα ΙΙΙ  Τρόποι Παραγγελιών 

Παράρτημα ΙΙΙα  Φόρμα Παραγγελίας 

Παράρτημα IV  Τρόποι Πληρωμής 

Παράρτημα V Τιμοκατάλογος 

Παράρτημα VI  Στολή 

Παράρτημα VII  Οδηγός Μεγεθών 

Παράρτημα VIII  ΚΑΔ Ειδών προς πώληση 
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Παράρτημα  Ι  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

Η Σφραγίδα του Οδηγικού Πρατηρίου είναι αυτή του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ  

όπου αναγράφεται «Σ.Ε.Ο. 1932». 

Σφραγίδα φορολογικών στοιχείων, για όπου χρειάζεται με τα παρακάτω στοιχεία : 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ Μ.Κ.Χ  

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10 - ΑΘΗΝΑ 105 57 

ΤΗΛ.:210-3236548  

ΑΦΜ 090061862-ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το Λογότυπο είναι το παρακάτω σήμα  

Βρίσκεται σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τα στοιχεία που αναγράφονται 
επάνω στο σχέδιο, καθώς και με το ονοματεπώνυμο του πωλητή και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του Οδηγικού Πρατηρίου, προς εξυπηρέτηση των πελατών-μελών. 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 

Τηλ 210-3235794 

Fax 210-3228104 

e-mail:  odigikopratirio@seo.gr 

Web:   www.seo.gr  

 

Facebook   twitter      youtube   pinterest    instagram    linkedin 
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Παράρτημα ΙΙ 

ΩΡΑΡΙΟ 

 
Το ωράριο λειτουργίας του Οδηγικού Πρατηρίου είναι: 
 
 
Δευτέρα – Παρασκευή : 9 πμ – 5 μμ 
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Παράρτημα  ΙΙΙ 

  

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 
Οι παραγγελίες γίνονται: 

• μέσω της ιστοσελίδας μας (e-shop) 

• ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση  (e-mail): odigikopratirio@seo.gr  

• με επιστολή ή τηλεφωνικά 

 

Συνιστάται η συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας (Παράρτημα ΙΙΙα) 

 
Μία παραγγελία χρειάζεται συνήθως χρονικό περιθώριο 1-2 εργασίμων ημερών για να 
ετοιμαστεί και να αποσταλεί (εφόσον υπάρχουν όλα τα ζητούμενα είδη) . Από την ημέρα 
που θα αποσταλεί φθάνει στον προορισμό της σε 1 – 3 εργάσιμες ημέρες. Δηλαδή ο 
συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 2 – 5 ημέρες.  
Σε περιόδους αιχμής ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι δυνατόν να ανέλθει σε έως 7 
ημέρες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:odigikopratirio@seo.gr
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Παράρτημα ΙΙΙ α 

 
 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ      
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 
Fax: 210 3228104 
e-mail:  odigikopratirio@seo.gr 
 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

εφόσον διαφέρουν από τα στοιχεία πελάτη 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :            ΠΟΛΗ :                                         ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:            ΠΟΛΗ:                                         

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΤΟΠ. ΤΜΗΜΑ:                           

 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 

      

    

    

    

    

      

      

      

    

    

      

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  
                                                               

€ 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : ΕΛΤΑ             COURIER            
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΑΝΤΙΚ/ΛΗ              ΤΡΑΠΕΖΑ           PAYPAL     
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :  ……………………     ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Παράρτημα   ΙV 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Οι αγορές μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• με κατάθεση στον λογαριασμό του ΣΕΟ στην ΑLPHA BANK 120 00 200 201 7308 

• με χρέωση πιστωτικής κάρτας 

• με αντικαταβολή στα ΕΛΤΑ (οι χρεώσεις των ΕΛΤΑ βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον  

παραγγελιοδόχο) 

• με την υπηρεσία pay pal 

 

 

Σημείωση : 

• Σε περίπτωση αλλαγής ο παραγγελιοδόχος επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα 
εξ ολοκλήρου. 

• Σε περίπτωση τμηματικής αποστολής παραγγελίας, λόγω έλλειψης είδους, ο 
παραγγελιοδόχος δεν επιβαρύνεται κατά την δεύτερη αποστολή.
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Παράρτημα  V      

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Στο κατωτέρω link αναγράφονται αναλυτικά όλες οι τιμές των ειδών που πωλούνται  

στο Οδηγικό Πρατήριο. 

 

https://eshop.seo.gr/10092021-timokatalogoi-2021.pdf 

 

https://eshop.seo.gr/10092021-timokatalogoi-2021.pdf
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 Παράρτημα  VI                           

 
ΣΤΟΛΗ 

 
 
https://eshop.seo.gr/stoli%20parartima%20g.pdf 
 

 

https://eshop.seo.gr/stoli%20parartima%20g.pdf
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Παράρτημα  VII   
 

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 

Στην ιστοσελίδα στην επιλογή ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ έχει αναρτηθεί αρχείο για την 
επιλογή ανάλογου μεγέθους στα διάφορα είδη της στολής. 

 

 

https://eshop.seo.gr/megethologio%20stolis%20A.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://eshop.seo.gr/megethologio%20stolis%20A.pdf
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Παράρτημα  VIIΙ   
 

ΚΑΔ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

 

47.19.10.05 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) 

47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 

47.51.51.02 Λιανικό εμπόριο αγκραφών, σουστών, κοπιτσών και μερών τους, κουμπιών, 
φερμουάρ 

47.51.51.08 Λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου 

47.51.51.17 
Λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές 
κουβέρτες) 

47.51.51.30 Λιανικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας 

47.51.51.33 Λιανικό εμπόριο σεντονιών και μαξιλαροθηκών 

47.51.51.34 Λιανικό εμπόριο σημαιών και λαβάρων 

47.51.51.42 Λιανικό εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά 

47.51.51.44 Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων) 

47.51.51.46 Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από συνθετικά ή τεχνητά νήματα ασυνεχών 
ινών 

47.51.51.47 Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από συνθετικά ή τεχνητά νήματα συνεχών 
ινών 

47.51.51.55 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων, για ανδρικά ρούχα 

47.52.41.08 Λιανικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών 

47.52.41.10 Λιανικό εμπόριο κοχλιωτών και μη κοχλιωτών μεταλλικών συνδετήρων 

47.52.41.11 Λιανικό εμπόριο λουκέτων και κλειδαριών για έπιπλα, από βασικά μέταλλα 

47.52.41.14 
Λιανικό εμπόριο πορπών και πλαισίων με πόρπες, που περιλαμβάνουν κλειδαριές, 
μερών τους και χωριστών κλειδιών 

47.52.47.02 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός 

47.52.47.13 
Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, 
στην κηπουρική ή στη δασοκομία 

47.52.49.01 Λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων 

47.54.54.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών 

47.59.55.21 Λιανικό εμπόριο στρωμάτων 

47.59.56.02 
Λιανικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, 
φωτεινών σημάτων, πινακίδων και παρόμοιων ειδών 

47.59.56.08 Λιανικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 

47.59.56.09 Λιανικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 

47.59.56.10 
Λιανικό εμπόριο πλαστικών μερών π.δ.κ.α., για λαμπτήρες και εξαρτήματα 
φωτισμού, φωτεινές πινακίδες και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες 

47.59.57.09 
Λιανικό εμπόριο ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, 
καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξυλεία 

47.59.57.11 Λιανικό εμπόριο ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής διακόσμησης επίπλων, 
θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών 
ειδών, από ξυλεία 

47.59.57.12 Λιανικό εμπόριο πινάκων και εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο, όχι ζωγραφιστών 

47.59.58.08 
Λιανικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, 
γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων 

47.59.58.13 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών από πλαστικές ύλες 

47.59.58.14 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδηρο, χάλυβα, 
χαλκό ή αλουμίνιο και μερών τους 
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47.59.58.19 Λιανικό εμπόριο κουταλιών, πιρουνιών, κουταλών, τρυπητών κουταλών, σπατουλών 
για γλυκά, μαχαιριών για ψάρια και για βούτυρο, λαβίδων για τη ζάχαρη και 
παρόμοιων μαγειρικών ή επιτραπέζιων σκευών 

47.59.58.20 Λιανικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες 

47.59.58.22 Λιανικό εμπόριο μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών 
και παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

47.59.58.23 Λιανικό εμπόριο μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, 
από γυαλί εκτός από αμπούλες, πώματα, καλύμματα και Aλλα είδη κλεισίματος, από 
γυαλί 

47.59.58.24 Λιανικό εμπόριο νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων ειδών από 
πλαστικές ύλες 

47.59.58.26 Λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από 
σίδηρο ή χάλυβα ή από χαλκό, μη ηλεκτρικών 

47.61.61.00 
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων 
ειδών 

47.61.61.01 
Λιανικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες ή 
διαγράμματα 

47.61.61.02 
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων 
ειδών 

47.61.61.02 
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου 
έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα 

47.61.61.03 
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων 
ειδών 

47.61.61.05 
Λιανικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, 
εκτυπωμένων σε άλλη μορφή εκτός από βιβλία και υδρόγειων σφαιρών 

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 

47.62.63.06 Λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, 
λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και Aλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, 
πλάτους >= 20 cm 

47.62.63.10 Λιανικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών 

47.62.63.11 
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, 
εκτυπωμένων με ευχές κλπ 

47.62.63.14 Λιανικό εμπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

47.62.63.16 
Λιανικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών 
αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, 
καταστήματα κλπ από χαρτί 

47.62.63.19 Λιανικό εμπόριο μικροεξοπλισμού γραφείου από βασικά μέταλλα 

47.62.63.20 
Λιανικό εμπόριο μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για μολύβια, 
κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών γραφής ή σχεδίασης και 
κιμωλιών ραπτικής 

47.62.63.29 Λιανικό εμπόριο σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ από καουτσούκ ή μέταλλο 

47.62.63.31 Λιανικό εμπόριο χαλκομανιών και εκτυπωμένων ημερολογίων 

47.63.64.05 Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs 
κλπ) και κασετών 

47.64.65 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 

47.64.65.04 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων 
ενδυμάτων 

47.64.65.06 Λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός από μπότες του πατινάζ 

47.64.65.16 Λιανικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 

47.64.65.44 Λιανικό εμπόριο σχοινιών ή κορδονιών για αθλητισμό 

47.64.66 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης 
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47.64.66.01 Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων 
σκηνών και ειδών κατασκήνωσης 

47.64.66.02 Λιανικό εμπόριο υπνόσακων 

47.65.67.01 Λιανικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α. 

47.65.67.15 Λιανικό εμπόριο συναρμολογούμενων παιχνιδιών-σπαζοκεφαλιών 

47.71.71.02 
Λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή 
εξαρτημάτων ρουχισμού, πλεκτών ή κροσέ 

47.71.71.08 Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, 
άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών 

47.71.71.10 Λιανικό εμπόριο ανδρικών πουκάμισων, πιτζαμών, μπλουζών, εσώρουχων και 
παρόμοιων ειδών 

47.71.71.12 Λιανικό εμπόριο γαντιών και γαντιών χωρίς δάκτυλα 

47.71.71.16 Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων 

47.71.71.21 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ 

47.71.71.22 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, 
επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών 

47.71.71.33 
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από 
πλαστικό 

47.71.71.35 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από δέρμα ή σύνθεση δέρματος 

47.71.71.36 
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή 
ρολά ινών κυτταρίνης 

47.71.71.37 Λιανικό εμπόριο έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων 

47.71.71.38 Λιανικό εμπόριο ζωνών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη 

47.71.71.41 Λιανικό εμπόριο καπέλων 

47.71.71.43 Λιανικό εμπόριο κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών 
καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ 

47.71.71.45 Λιανικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων 
ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες, που 
δεν είναι πλεκτά ή κροσέ π.δ.κ.α. 

47.71.71.50 Λιανικό εμπόριο παιδικών ενδυμάτων γενικά 

47.72.72.02 Λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας 

47.72.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 

47.72.73.02 Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό 

47.73.74.05 Λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων 

47.73.74.09 Λιανικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι 
ορμόνες ή αντιβιοτικά 

47.74.75.12 Λιανικό εμπόριο κουτιών πρώτων βοηθειών 

47.75.76.14 
Λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και 
παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή 

47.77.82 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

47.77.82.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών 
συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων 

47.77.82.04 Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή 
αργυροχοΐας και μερών τους 

47.78.83.05 
Λιανικό εμπόριο κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων 
αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων 

47.78.83.15 
Λιανικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών 
ναυσιπλοΐας 

47.78.84.11 Λιανικό εμπόριο τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών 

47.78.86.01 
Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για 
φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από βασικά μέταλλα 
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47.78.86.02 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, 
μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες 
μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 

47.78.86.10 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων 

47.78.86.12 Λιανικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών 

47.78.86.14 
Λιανικό εμπόριο διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδονιών ή σχοινιών, έτοιμων 
διχτυών, από υφαντικά υλικά, ειδών από νήματα, λωρίδων π.δ.κ.α. 

47.78.86.15 Λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων 

47.78.86.17 Λιανικό εμπόριο κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών 

47.78.86.30 Λιανικό εμπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή Aλλες 
υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών 

47.78.89.02 Λιανικό εμπόριο άλλων μουσικών οργάνων 

47.78.89.11 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά 

47.91.47 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.55 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.57 
Λιανικό εμπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκτικής, με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.59 Λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.65 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.66 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.67 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.69 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω 
διαδικτύου 

47.91.82 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

52.29.20.01 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 
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