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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 860/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με τη θέσπιση για το 2010 του καταλόγου βιομηχανικών προϊόντων Prodcom που προβλέπεται
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Ο κατάλογος προϊόντων που απαιτείται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 και ονομάζεται «κατάλογος Prodcom»
είναι κοινός για όλα τα κράτη μέλη, ενώ είναι και απαραί
τητος για τη σύγκριση δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

(5)

Ο κατάλογος Prodcom πρέπει να επικαιροποιείται· είναι
συνεπώς αναγκαίο να καταρτιστεί ο κατάλογος για το 2010.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατι
στικού συστήματος, η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (2),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική
παραγωγή (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 απαιτείται από τα
κράτη μέλη να διεξάγουν κοινοτική έρευνα για τη βιομηχα
νική παραγωγή.

(2)

Η έρευνα για τη βιομηχανική παραγωγή πρέπει να βασίζεται
σε κατάλογο προϊόντων για τον καθορισμό της ερευνώμενης
βιομηχανικής παραγωγής.

(3)

Ένας κατάλογος προϊόντων είναι αναγκαίος για το συντονι
σμό μεταξύ των στατιστικών που αφορούν την παραγωγή και
των στατιστικών που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο, καθώς
και για τη σύγκριση με την κοινοτική ονοματολογία προϊ
όντων CPA.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος Prodcom για το έτος 2010 παρατίθεται στο παράρ
τημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

2603 00 00

kg

S

2604 00 00

kg

S

2606 00 00

kg

S

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

2607 00 00 + 2608 00 00
+ 2609 00 00

kg

S

2602 00 00 + 2605 00 00
+ 2610 00 00 +
2611 00 00 + 2613 [10 00
+ 90 00] + 2614 00 00 +
2615 [10 00 + 90 00] +
2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

Περιγραφή

PRODCOM

NACE 07.10: Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
CPA 07.10.10: Σιδηρούχα μεταλλεύματα
07.10.10.00

Σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα (άλλα από τους φρυγμένους σιδη
ροπυρίτες)

2601 [11 00 + 12 00]

NACE 07.29: Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
CPA 07.29.11: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χαλκού
07.29.11.00

Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

CPA 07.29.12: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα νικελίου
07.29.12.00

Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

CPA 07.29.13: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα αργιλίου
07.29.13.00

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

CPA 07.29.14: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα πολύτιμων μετάλλων
07.29.14.00

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

CPA 07.29.15: Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου
07.29.15.00

Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

CPA 07.29.19: Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα π.δ.κ.α
07.29.19.00

Άλλα μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα

NACE 08.11: Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
CPA 08.11.11: Μάρμαρα και άλλοι ασβεστολιθικοί λίθοι για μνημεία ή κτίρια
08.11.11.33

Μάρμαρα και τραβερτίνες ακατέργαστα ή χονδρικά κατεργασμένα, αδιαμόρφωτα

2515 11 00

kg

T

08.11.11.36

Μάρμαρα και τραβερτίνες απλώς κομμένα σε όγκους ή πλάκες ορθογώνιου ή
τετράγωνου σχήματος

2515 12 00

kg

T

08.11.11.50

Ασβεστόλιθοι για την οικοδομική, αλάβαστρο ≥ 2,5

2515 20 00

kg

T

CPA 08.11.12: Γρανίτης, ψαμμίτης και άλλοι λίθοι για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικοί λίθοι)
08.11.12.33

Γρανίτες και παρόμοια πετρώματα, ακατέργαστα ή χονδρικά κατεργασμένα, αδια
μόρφωτα

2516 11 00

kg

T

08.11.12.36

Γρανίτης απλώς κομμένος σε όγκους ή πλάκες ορθογώνιου (καθώς και τετράγω
νου) σχήματος

2516 12 00

kg

T

Μεθ. σημ.
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

08.11.12.50

Ψαμμίτης

2516 20 00

kg

T

08.11.12.90

Πορφυρίτης, βασάλτης, χαλαζίτης και άλλοι λίθοι για μνημεία ή κτίρια, ακατέργα
στοι ή χονδρικά κατεργασμένοι ή απλώς κομμένοι (εκτός ασβεστολιθικών λίθων για
μνημεία ή κτίρια πάχους ≥ 2,5 cm, γρανίτη και ψαμμίτη)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

CPA 08.11.20: Ασβεστόλιθος και γύψος

08.11.20.30

Γύψος και ανυδρίτης (φυσικός ή συνθετικός)

2520 10 00

kg

T

08.11.20.50

Ασβεστόλιθος (εξαιρούνται τα θραυσμένα ασβεστολιθικά συσσωματώματα και οι
ασβεστούχοι λίθοι μεγάλων διαστάσεων)

2521 00 00

kg

T

CPA 08.11.30: Κιμωλία και μη φρυγμένος δολομίτης

08.11.30.10

Κιμωλία

2509 00 00

kg

T

08.11.30.30

Δολομίτης μη φρυγμένος (εξαιρούνται τα θραυσμένα συσσωματώμα δολομίτη)

2518 10 00

kg

T

2514 00 00

kg

T

CPA 08.11.40: Σχιστόλιθος

08.11.40.00

Σχιστόλιθος, ακατέργαστος, χοντρικά κατεργασμένος ή απλώς κομμένος

NACE 08.12: Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης

CPA 08.12.11: Φυσική άμμος

08.12.11.50

Πυριτική άμμος (χαλαζιακή άμμος ή βιομηχανική άμμος)

2505 10 00

kg

S

08.12.11.90

Άμμος κατασκευών (εξαιρείται η μεταλλοφόρος άμμος του ΕΣ 26)

2505 90 00

kg

S

CPA 08.12.12: Λιθόκοκκοι, ψιλό χαλίκι και λιθόσκονη· κροκάλες, αμμοχάλικο

08.12.12.10

Αμμοχάλικο, χαλίκι, κροκάλες και πυρίτης λίθος

2517 10 10

kg

S

08.12.12.30

Θραυσμένοι λίθοι που χρησιμοποιούνται ως αδρανή υλικά σκυροδέματος, ως
σκύρα οδοποιίας και για άλλες κατασκευαστικές χρήσεις

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

08.12.12.50

Κόκκοι μαρμάρου, ψηφίδες και μαρμαρόσκονη

2517 41 00

kg

S

08.12.12.90

Κόκκοι, ψηφίδες και σκόνη λίθων (με εξαίρεση το μάρμαρο)

2517 49 00

kg

S

Μεθ. σημ.
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 08.12.13: Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και
πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς σκοπούς
08.12.13.00

Μείγματα σκωρίας και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, ακόμη και εάν περιέ
χουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο για κατασκευαστικούς
σκοπούς

2517 20 00

kg

S

CPA 08.12.21: Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι
08.12.21.40

Καολίνης

2507 00 20

kg

T

08.12.21.60

Καολινικές άργιλοι («ball clays» και πλαστικές άργιλοι)

2507 00 80

kg

T

CPA 08.12.22: Άλλες άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλιμανίτης· μουλλίτης· πυρίμαχες γαίες ή γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και
αργίλου
08.12.22.10

Μπεντονίτης

2508 10 00

kg

T

08.12.22.30

Πυρίμαχος άργιλος

2508 30 00

kg

T

08.12.22.50

Κοινές άργιλοι και σχιστές άργιλοι για κατασκευαστική χρήση (εξαιρούνται οι
μπετονίτης, πυρίμαχος άργιλος, διογκωμένες άργιλοι, ο καολίνης και άλλες καο
λινικές άργιλοι)· ανδαλουσίτης, κυανίτης και σιλλιμανίτης, μουλίτης· πυράργιλος ή
γαίες από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου

2508 [40 00 + 50 00 +
60 00 + 70 00]

kg

T

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

2511
2528
2529
2530

kg

T

kg

T

kg

T

NACE 08.91: Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
CPA 08.91.11: Φυσικά φωσφορικά άλατα ασβεστίου ή αργιλίου
08.91.11.00

Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες
φωσφορικές

CPA 08.91.12: Άφρυκτος σιδηροπυρίτης· ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο
08.91.12.00

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι· ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο (περιλαμβάνεται
και το ανακτημένο θείο)

CPA 08.91.19: Άλλα χημικά ορυκτά και λιπάσματα
08.91.19.00

Άλλα ορυκτά για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

[10 00
[10 00
[21 00
[20 00

+
+
+
+

20 00] +
90 00] +
22 00] +
90 00]

NACE 08.93: Εξόρυξη αλατιού
CPA 08.93.10: Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο· θαλασσινό νερό
08.93.10.00

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το μετουσιωμένο αλάτι αλλά όχι το κατάλ
ληλο για την ανθρώπινη διατροφή αλάτι) και καθαρό χλωριούχο νάτριο, έστω και
σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που
εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

NACE 08.99: Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
CPA 08.99.10: Βιτούμιο και άσφαλτοι εν γένει, φυσικές· ασφαλτίτες και ασφαλτικά πετρώματα
08.99.10.00

Βιτουμένια και άσφαλτοι· ασφαλτίτες φυσικοί και ασφαλτικά πετρώματα

2714 90 00
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 08.99.21: Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών) ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφω
μένοι
08.99.21.00

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι (άλλοι από βιομηχανικά διαμάντια), ακατέργα
στοι ή απλώς πριονισμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι

7102 [10 00 + 31 00] +
10 00]

c/k @

T

CPA 08.99.22: Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)·
σμύριδα· φυσικό κορούνδιο, φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά
08.99.22.00

Βιομηχανικά διαμάντια, ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευα
σμένα για στίλβωση· κισηρόλιθοι (ελαφρόπετρες)· σμύριδα· φυσικό κορούνδιο,
φυσικός γρανάτης και άλλα φυσικά λειαντικά

2513 [10 00 + 20 00] +
21 00]

kg

T

2504 [10 00 + 90 00] +
2506 10 00 + 2512 00 00
+ 2519 [10 00 + 90 (10 +
30 + 90)] + 2524 [10 00 +
90 00] + 2525 [10 00 +
20 00 + 30 00] + 2526
[10 00 + 20 00] + 2529
[10 00 + 30 00] +
2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

CPA 08.99.29: Άλλα ορυκτά
08.99.29.00

Άλλα ορυκτά

NACE 10.11: Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
CPA 10.11.11: Κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.11.40

Κρέατα βοοειδών, φρέσκα ή κατεψυγμένα ολόκληρα σφάγια, μισά σφάγια και
τέταρτα

0201 [10 00 + 20 (20 + 30
+ 50)]

kg

S

10.11.11.90

Άλλα τεμάχια κρέατος βοοειδών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψήξη

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

CPA 10.11.12: Κρέας χοιροειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.12.30

Ολόκληρα και μισά σφάγια χοιρειδών νωπό ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

10.11.12.50

Χοιρομέρια (ζαμπόν) με κόκκαλο, ωμοπλάτες χοιροειδών και τεμάχια αυτών νωπά
ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.11.12.90

Κρέας χοιροειδών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, π.δ.κ.α.

0203 [19 (11 + 13 + 15 +
55 + 59 + 90)]

kg

S

0204 [10 00 + 21 00 + 22
(10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

0204 [50 (11 + 13 + 15 +
19 + 31 + 39)]

kg

S

CPA 10.11.13: Κρέας προβατοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.13.00

Κρέας προβατοειδών νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

CPA 10.11.14: Κρέας αιγοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.14.00

Κρέας αιγών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
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5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.11.15: Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.15.00

Κρέας αλόγου και άλλων ιπποειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

0205 00 20

CPA 10.11.20: Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.11.20.00

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιππο
ειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206 [10 (10 + 95 + 98) +
3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

0202 [10 00 + 20 (10 + 30
+ 50 + 90) + 30 (10 + 50 +
90)]

kg

S

CPA 10.11.31: Κρέας βοοειδών, κατεψυγμένο
10.11.31.00

Καταψυγμένα τεμάχια κρέατος βοοειδών, με ή χωρίς κόκκαλο

CPA 10.11.32: Κρέας χοιροειδών, κατεψυγμένο
10.11.32.30

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια χοιροειδών κατεψυγμένα

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

10.11.32.50

Χοιρομέρια (ζαμπόν) με κόκκαλο, ωμοπλάτες χοιρειδών και τεμάχια αυτών κατε
ψυγμένα

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.11.32.90

Κρέας χοιροειδών κατεψυγμένο, π.δ.κ.α.

0203 [29 (11 + 13 + 15 +
55 + 59 + 90)]

kg

S

0204 [30 00 + 41 00 + 42
(10 + 30 + 50 + 90) + 43
(10 + 90)]

kg

S

0204 [50 (51 + 53 + 55 +
59 + 71 + 79)]

kg

S

0205 00 80

kg

S

CPA 10.11.33: Κρέας προβατοειδών, κατεψυγμένο
10.11.33.00

Κρέας προβατοειδών κατεψυγμένο

CPA 10.11.34: Κρέας αιγοειδών, κατεψυγμένο
10.11.34.00

Κρέας αιγών κατεψυγμένο

CPA 10.11.35: Κρέας αλόγων και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο
10.11.35.00

Κρέας αλόγου και άλλων ιπποειδών, κατεψυγμένο

CPA 10.11.39: Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
10.11.39.10

Βρώσιμα εντόσθια βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, αλόγων και άλλων ιππο
ειδών, κατεψυγμένα

0206 [21 00 + 22 00 + 29
(10 + 91 + 99) + 41 00 +
49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

10.11.39.30

Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα κουνελιών, κυνηγιού και άλλων ζώων

0208 [10 (10 + 90) + 30 00
+ 40 (10 + 90) + 50 00 +
90 (10 + 30 + 55 + 60 +
70 + 95)]

kg

S

CPA 10.11.41: Μαλλί που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλί που έχει πλυθεί
πάνω στην προβιά
10.11.41.00

Μαλλί μη καθαρισμένο από τις λιπαρές ουσιές (εκτός μαλλί από κούρεμα), μη
λιναρισμένο ή χτενισμένο

5101 19 00

kg

S

5.10.2010
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

4101 [20 (10 + 30 + 50 +
90) + 50 (10 + 30 + 50 +
90)]

p/st

S

4101 90 00

kg

S

4102 [10 (10 + 90) + 21 00
+ 29 00]

p/st

S

4103 90 10

p/st

S

CPA 10.11.42: Ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών, ολόκληρα
10.11.42.00

Ακατέργαστα δέρματα βοοειδών ή μόνοπλων, ολόκληρα

CPA 10.11.43: Άλλα ακατέργαστα δέρματα και προβιές βοοειδών ή ιπποειδών
10.11.43.00

Ακατέργαστα δέρματα βοοειδών ή μόνοπλων (εκτός από τα ολόκληρα)

CPA 10.11.44: Ακατέργαστα δέρματα και προβιές προβάτων ή αρνιών
10.11.44.00

Δέρματα προβατοειδών, ακατέργαστα

CPA 10.11.45: Ακατέργαστα δέρματα και προβιές αιγών ή κατσικιών
10.11.45.00

Δέρματα ακατέργαστα αιγοειδών, νωπά ή διατηρημένα, μη δεψασμένα

CPA 10.11.50: Λίπη βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
10.11.50.40

Χοιρινό λίπος χωρίς τα κρεάτινα μέρη, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατε
ψυγμένο, αλατισμένο σε άρμη ή καπνιστό (εκτός από το λειωμένο)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

10.11.50.60

Λαρδί και άλλα χοιρινά λίπη, λειωμένα

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

10.11.50.70

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα ή λιωμένα

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.11.60: Ομά εντόσθια, μη βρώσιμα
10.11.60.30

Εντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των
ψαριών

0504 00 00

kg

S

10.11.60.90

Άλλα εντόσθια, ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

0502 [10 00 + 90 00] +
0506 [10 00 + 90 00] +
0507 10 00 + 0510 00 00
+ 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

NACE 10.12: Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
CPA 10.12.10: Κρέας πουλερικών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.12.10.10

Κοτόπουλα μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.12.10.20

Γάλοι και γαλοπούλες μη τεμαχισμένα, νωπό ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

10.12.10.30

Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρηνμένες με απλή
ψύξη

0207 [32 (11 + 15 + 19 +
51 + 59 + 90)]

kg

S

10.12.10.40

Συκώτια (φουά-γκρά) χήνας ή πάπιας, νωπά ή διτηρημένα με απλή ψύξη

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

10.12.10.50

Τεμάχια κοτόπουλου, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [13 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

10.12.10.60

Τεμάχια γαλόπουλων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [26 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

Μεθ. σημ.
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Τεμάχια από πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

0207 [35 (11 + 15 + 21 +
23 + 25 + 31 + 41 + 51 +
53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

CPA 10.12.20: Κρέας πουλερικών, κατεψυγμένο
10.12.20.13

Ολόκληρα κοτόπουλα κατεψυγμένα

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

10.12.20.15

Ολόκληρα γαλόπουλα κατεψυγμένα

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

10.12.20.17

Ολόκληρες πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες κατεψυγμένες

0207 [33 (11 + 19 + 51 +
59 + 90)]

kg

S

10.12.20.53

Τεμάχια κοτόπουλου κατεψυγμένα

0207 [14 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

10.12.20.55

Τεμάχια γαλοπούλας κατεψυγμένα

0207 [27 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

10.12.20.57

Τεμάχια από πάπια, χήνα και φραγκόκοτα κατεψυγμένα

0207 [36 (11 + 15 + 21 +
23 + 25 + 31 + 41 + 51 +
53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

10.12.20.80

Συκώτια πουλερικών κατεψυγμένα

0207 [14 91 + 27 91 + 36
(81 + 85 + 89)]

kg

S

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

CPA 10.12.30: Λίπη πουλερικών
10.12.30.00

Λίπη πουλερικών

CPA 10.12.40: Βρώσιμα εντόσθια πουλερικών
10.12.40.20

Παραπροϊόντα και συκώτια πουλερικών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 [13 (91 + 99) + 26
(91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

10.12.40.50

Παραπροϊόντα πουλερικών, εκτός συκωτιών κατεψυγμένα

0207 [14 99 + 27 99 +
36 90]

kg

S

6701 00 00

kg

S

CPA 10.12.50: Φτερά, πούπουλα και δέρματα πουλιών με φτερά και πούπουλα
10.12.50.00

Προετοιμασμένα δέρματα από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά …

NACE 10.13: Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
CPA 10.13.11: Χοιρινό κρέας, τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)
10.13.11.20

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών με κόκκαλα, αποξηραμένα,
αλατισμένα ή καπνιστά

0210 [11 (11 + 19 + 31 +
39 + 90)]

kg

S

10.13.11.50

Κοιλιακή χώρα (στήθη) και τεμάχια αυτής από χοιροειδή, αποξηραμένα, αλατι
σμένα ή καπνιστά

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.13.11.80

Άλλα κρέατα και άκρα βρώσιμα χοιροειδών, αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά,
π.δ.κ.α.

0210 [19 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70 + 81 +
89 + 90)]

kg

S

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.13.12: Βοδινό κρέας, αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό
10.13.12.00

Κρέατα βοοειδών αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά

0210 [20 (10 + 90)]

CPA 10.13.13: Άλλα κρέατα και βρώσιμα εντόσθια, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)·
βρώσιμα άλευρα και σκόνες γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων
10.13.13.00

Άλλα κρέατα βρώσιμα, π.δ.κ.α., αποξηραμένα, αλατισμένα ή καπνιστά· άλευρα και
σκόνες από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

0210 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 (10 + 21 + 29 +
31 + 39 + 41 + 49 + 51 +
59 + 60 + 71 + 79 + 80 +
90)]

kg

S

CPA 10.13.14: Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, εντόσθια ή αίμα.
10.13.14.30 z

Λουκάνικα από συκώτι και παρόμοια προϊόντα και παρασκευάσματα διατροφής με
βάση αυτά (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1601 00 10

kg

S

10.13.14.60 z

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, εντόσθια ή αίμα και
παρασκευάσματα διατροφής με βάση αυτά (εκτός από λουκάνικα από συκώτι
και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1601 00 99

kg

S

CPA 10.13.15: Άλλα είδη προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με κρέας και
εντόσθια
10.13.15.05 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες συκωτιού χήνας ή πάπιας (εκτός από λουκάνικα
και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 20 10

kg

S

10.13.15.15 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες συκωτιού άλλων ζώων (εκτός από λουκάνικα και
παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 20 90

kg

S

10.13.15.25 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων γαλοπούλας
(εκτός από λουκάνικα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά
και γεύματα)

1602 [31 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

10.13.15.35 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος πουλερικών (εκτός από λουκάνικα,
παρασκευάσματα συκωτιού και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [32 (11 + 19 + 30 +
90) + 39 (21 + 29 + 40 +
80)]

kg

S

10.13.15.45 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος χοιροειδών: χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμά
χια αυτού (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

10.13.15.55 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος χοιροειδών: ωμοπλάτες και τεμάχια
αυτών (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

10.13.15.65 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μείγματα, κατοικίδιων χοιροειδών, που περιέχουν κατά
βάρος < 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους και λιπών κάθε είδους
(εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα παρασκευά
σματα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 49 50

kg

S

10.13.15.75 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, κατοικίδιων χοιροειδών (εκτός από λου
κάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα παρασκευάσματα, παρασκευά
σματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [49 (11 + 13 + 15 +
19 + 30 + 90)]

kg

S

10.13.15.85 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων βοοειδών
(εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοιογενοποιημένα παρασκευά
σματα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S
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10.13.15.95 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, συμπε
ριλαμβανομένου του αίματος (εκτός από λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, ομοι
ογενοποιημένα παρασκευάσματα, παρασκευάσματα συκωτιού και παρόμοια έτοιμα
φαγητά και γεύματα)

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

kg

S

—

I

0304 [11 (10 + 90) + 12
(10 + 90) + 19 (01 + 03 +
13 + 15 + 17 + 18 + 31 +
33 + 35 + 39 + 91 + 97 +
99)]

kg

S

0302 70 00

kg

S

1602 [90 (10 + 31 + 51 +
61 + 69 + 72 + 74 + 76 +
78 + 99)]

CPA 10.13.16: Άλευρα, χονδράλευρα και σβόλοι κρέατος, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση· ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών
10.13.16.00

Άλευρα, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, κρεάτος ακατάλληλου για
τη διατροφή του ανθρώπου· ινώδη κατάλοιπα ξιγκίων

2301 10 00

CPA 10.13.91: Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος
10.13.91.00

Υπηρεσίες μαγειρεύματος και άλλης προπαρασκευής για την παραγωγή προϊόντων
κρέατος

—

NACE 10.20: Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
CPA 10.20.11: Φιλέτα και άλλο κρέας ψαριών (τεμαχισμένο ή μη), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.20.11.00

Άλλα φιλέτα ψαριών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

CPA 10.20.12: Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, νωπά ή απλής ψύξης
10.20.12.00

Συκώτια, αβγά και σπέρματα ψαριών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

CPA 10.20.13: Ψάρια κατεψυγμένα
10.20.13.30

Ψάρια θάλασσας κατεψυγμένα

0303 [11 00 + 19 00 + 21
(10 + 20 + 80) + 22 00 +
29 00 + 31 (10 + 30 + 90)
+ 32 00 + 33 00 + 39 (10 +
30 + 70) + 41 (10 + 90) +
42 (12 + 18 + 42 + 48 +
90) + 43 (10 + 90) + 44 (10
+ 90) + 45 (10 + 90) + 46
(10 + 90) + 49 (30 + 80) +
51 00 + 52 (10 + 30 + 90)
+ 61 00 + 62 00 + 71 (10 +
30 + 80) + 72 00 + 73 00 +
74 (30 + 90) + 75 (20 + 50
+ 60 + 95) + 76 00 + 77 00
+ 78 (11 + 12 + 13 + 19 +
90) + 79 (20 + 31 + 35 +
37 + 41 + 45 + 51 + 55 +
58 + 65 + 71 + 75 + 81 +
83 + 85 + 91 + 92 + 93 +
94 + 98)]

kg

S

10.20.13.60

Ψάρια γλυκού νερού κατεψυγμένα

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

0304 [21 00 + 22 00 + 29
(01 + 03 + 05 + 13 + 15 +
17 + 18 + 21 + 29 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
45 + 51 + 53 + 55 + 56 +
58 + 59 + 61 + 65 + 68 +
71 + 73 + 75 + 79 + 83 +
85 + 91 + 99)]

kg

S

CPA 10.20.14: Φιλέτα ψαριών, κατεψυγμένα
10.20.14.00

Φιλέτα ψαριών κατεψυγμένα

Μεθ. σημ.
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

0304 [91 00 + 92 00 + 99
(10 + 21 + 23 + 29 + 31 +
33 + 39 + 41 + 45 + 51 +
55 + 61 + 65 + 71 + 75 +
99)]

kg

S

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

0305 [30 (11 + 19 + 30 +
50 + 90)]

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.20.15: Σάρκα ψαριού, (τεμαχισμένη ή μη), κατεψυγμένη
10.20.15.00

Άλλη σάρκα ψαριών κατεψυγμένη

CPA 10.20.16: Συκώτι ψαριών και αυγοτάραχο, κατεψυγμένα
10.20.16.00

Συκώτια, αβγά και σπέρματα ψαριών κατεψυγμένα

CPA 10.20.21: Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά
10.20.21.00

Φιλέτα ψαριών, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αλλά μη καπνιστά (περιλαμ
βάνονται τα φιλέτα)

CPA 10.20.22: Συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη. άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με
μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
10.20.22.00

Αλεύρι ψαριών, συκώτι, αβγά και σπέρματα (αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα),
κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

0305 [51 (10 + 90) + 59
(10 + 30 + 50 + 70 + 80) +
61 00 + 62 00 + 63 00 +
69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

CPA 10.20.23: Ψάρια, αποξηραμένα, αλατισμένα ή μη, ή σε άλμη
10.20.23.00

Αποξηραμένα ή αλατισμένα ψάρια

CPA 10.20.24: Ψάρια και φιλέτα ψαριών, καπνιστά
10.20.24.20

Καπνιστοί σολομοί Ειρηνικού, Ατλαντικού και του Δούναβη (περιλαμβάνονται τα
φιλέτα)

0305 41 00

kg

S

10.20.24.50

Καπνιστές ρέγγες (περιλαμβάνονται φιλέτα)

0305 42 00

kg

S

10.20.24.80

Καπνιστά ψάρια (εκτός σολομού και ρέγγας), περιλαμβάνονται φιλέτα

0305 [49 (10 + 20 + 30 +
45 + 50 + 80)]

kg

S

CPA 10.20.25: Ψάρια, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι
10.20.25.10 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες σολομού, ολόκληρου ή σε τεμάχια (εκτός από
κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 11 00

kg

S

10.20.25.20 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ρέγγας, ολόκληρης ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά
και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

10.20.25.30 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες σαρδέλας, φρίσσας και σαρδελόρεγγας, ολόκλη
ρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.20.25.40 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες τόνου, παλαμίδας και παλαμίδας «Sarda sarda»,
ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [14 (11 + 16 + 18 +
90)]

kg

S

10.20.25.50 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες σκουμπριού, ολόκληρου ή σε τεμάχια (εκτός από
κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.20.25.60 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες αντσούγιας, ολόκληρης ή σε τεμάχια (εκτός από
κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 16 00

kg

S

10.20.25.70 z

Φιλέτα ψαριών καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού, συμπεριλαμβα
νομένων των κροκετών ψαριών (εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 19 91

kg

S

10.20.25.80 z

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, ολόκληρων ή σε τεμάχια (εκτός από
κιμά και έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1604 [19 (10 + 31 + 39 +
50 + 92 + 93 + 94 + 95 +
98)]

kg

S
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10.20.25.90 z

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών (εκτός από ολόκληρα ή σε τεμάχια και
έτοιμα φαγητά και γεύματα)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

1604 [20 (05 + 10 + 30 +
40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.20.26: Χαβιάρι και υποκατάστατα αυτού
10.20.26.30

Χαβίαρι

1604 30 10

kg

S

10.20.26.60

Υποκατάστατα χαβιαριού

1604 30 90

kg

S

0306 [11 (10 + 90) + 12
(10 + 90) + 13 (10 + 30 +
40 + 50 + 80) + 14 (10 +
30 + 90) + 19 (10 + 30 +
90)]

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.20.31: Καρκινοειδή, κατεψυγμένα
10.20.31.00

Μαλακόστρακα κατεψυγμένα

CPA 10.20.32: Μαλάκια, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά
10.20.32.00

Μαλάκια (όστρακα Saint-Jacques, μύδια, σουπιές, καλαμάρια και χταπόδια), κατε
ψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

0307 [29 (10 + 90) + 39
(10 + 90) + 49 (01 + 11 +
18 + 31 + 33 + 35 + 38 +
51 + 59 + 71 + 91 + 99) +
59 (10 + 90)]

CPA 10.20.33: Άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά
10.20.33.00

Αλλα υδρόβια ασπόνδυλα (χάβαρα, μέδουσες κ.λπ.), κατεψυγμένα, αποξηραμένα,
καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη· αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή
σβόλων, από υδρόβια ασπόνδυλα άλλα από καρκινοειδή, κατάλληλα για την
ανθρώπινη διατροφή, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

0307 [99 (11 + 13 + 15 +
18 + 90)]

CPA 10.20.34: Καρκινοειδή κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένα ή διατηρημένα· μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, κατά άλλο τρόπο παρα
σκευασμένα ή διατηρημένα
10.20.34.00 z

Μαλακόστρακα, μαλάκια κ.λπ., παρασκευάσματα ή διατηρημένα (έτοιμα φαγητά)
(εκτός από έτοιμα φαγητά και γεύματα)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91
+ 99) + 30 (10 + 90) +
40 00 + 90 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

CPA 10.20.41: Άλευρα, ιχθυόσκονες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια,
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
10.20.41.00

Άλευρα, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων ψαριών, κ.λπ., ακατάλληλα
για τη διατροφή του ανθρώπου

2301 20 00

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.20.42: Άλλα μη βρώσιμα προϊόντα ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων
10.20.42.00

Προϊόντα ψαριών, κ.λπ., νεκρά ζώα του κεφαλαίου 3

0511 [91 (10 + 90)]

NACE 10.31: Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
CPA 10.31.11: Πατάτες, κατεψυγμένες
10.31.11.10

Πατάτες κατεψυγμένες

0710 10 00
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

kg

S

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

CPA 10.31.12: Αποξηραμένες πατάτες, κομμένες ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένες
10.31.12.00

Πατάτες αποξηραμένες, αφυδατώμενες

0712 90 05

CPA 10.31.13: Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων
10.31.13.00

Αλεύρι πατάτας, σκόνες και νιφάδες

CPA 10.31.14: Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες
10.31.14.30

Πατάτες σε μορφή αλευριού, σκόνης και νιφάδων, μη κατεψυγμένες, διατηρημένες

2005 20 10

kg

S

10.31.14.60

Άλλες πατάτες διατηρημένες, μη κατεψυγμένες

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

NACE 10.32: Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
CPA 10.32.11: Χυμός ντομάτας
10.32.11.00

Χυμοί ντομάτας, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης

CPA 10.32.12: Χυμός πορτοκαλιού
10.32.12.10

Χυμοί πορτοκαλιού κατεψυγμένοι, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προ
σθήκη αλκοόλης

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

10.32.12.20

Χυμοί πορτοκαλιού μη κατεψυγμένοι, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προ
σθήκη αλκοόλης

2009 [12 00 + 19 (91 +
98)]

l @

S

10.32.12.30

Χυμοί πορτοκαλιού π.δ.κ.α.

2009 [11 (11 + 19) + 19
(11 + 19)]

l @

S

2009 [21 00 + 29 (11 + 19
+ 91 + 99)]

l @

S

2009 [41 (10 + 91 + 99) +
49 (11 + 19 + 30 + 91 +
93 + 99)]

l @

S

2009 [61 (10 + 90) + 69
(11 + 19 + 51 + 59 + 71 +
79 + 90)]

l @

S

CPA 10.32.13: Χυμός γκρέιπ-φρουτ
10.32.13.00

Χυμοί γκρέιπ-φρουτ

CPA 10.32.14: Χυμός ανανά
10.32.14.00

Χυμοί ανανά

CPA 10.32.15: Χυμός σταφυλιών
10.32.15.00

Χυμός σταφυλιών (συμπεριλαμβανομένου του γλεύκους σταφυλιών)

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

2009 [71 (20 + 99) + 79
(11 + 19 + 30 + 91 + 93 +
99)]

l @

S

2009 [90 (11 + 19 + 21 +
29 + 31 + 39 + 41 + 49 +
51 + 59 + 71 + 73 + 79 +
92 + 94 + 95 + 96 + 97 +
98)]

l @

S

CPA 10.32.16: Χυμός μήλων
10.32.16.00

Χυμοί μήλων

CPA 10.32.17: Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.17.00

Μείγματα χυμών φρούτων και λαχανικών

CPA 10.32.19: Άλλοι χυμοί λαχανικών και φρούτων
10.32.19.10

Χυμοί άλλων εσπεριδοειδών (εκτός πορτοκαλιού και φραπών ή γκρέιπ φρουτ), που
δεν έχουν υποστεί ζύμωση, μη συμπυκνωμένοι, και χωρίς προσθήκη αλκοόλ

2009 [31 (11 + 19 + 51 +
59 + 91 + 99) + 39 (31 +
39 + 51 + 55 + 59 + 91 +
95 + 99)]

l @

S

10.32.19.20

Χυμοί κάθε άλλου φρούτου, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη
αλκοόλης, μη συμπυκνωμένοι

2009 [80 (50 + 61 + 63 +
69 + 71 + 73 + 79 + 85 +
86 + 88 + 89 + 95 + 96 +
97 + 99)]

l @

S

10.32.19.30

Άλλοι χυμοί φρούτων και λαχανικών π.δ.κ.α.

2009 [39 (11 + 19) + 80
(11 + 19 + 34 + 35 + 36 +
38)]

l @

S

0710 [21 00 + 22 00 +
29 00 + 30 00 + 40 00 +
80 (10 + 51 + 59 + 61 +
69 + 70 + 80 + 85 + 95) +
00)]

kg

S

0711 [20 (10 + 90) + 40 00
+ 51 00 + 59 00 + 90 (10 +
30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

NACE 10.39: Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
CPA 10.39.11: Λαχανικά, κατεψυγμένα
10.39.11.00

Λαχανικά κατεψυγμένα

CPA 10.39.12: Λαχανικά συντηρημένα προσωρινά
10.39.12.00

Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατά
σταση που βρίσκονται

CPA 10.39.13: Αποξηραμένα λαχανικά
10.39.13.30

Κρεμμύδια

0712 20 00

kg

S

10.39.13.50

Ξερά μανιτάρια και τρούφες

0712 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 00]

kg

S

10.39.13.90

Άλλα ξερά λαχανικά (εκτός πατάτας)

0712 [90 (11 + 19 + 30 +
50 + 90)]

kg

S

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 10.39.15: Φασόλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.15.00 z

Φασόλια, διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, εκτός από έτοιμα
φαγητά με λαχανικά

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

CPA 10.39.16: Μπιζέλια, συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.16.00 z

Μπιζέλια, διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, εκτός από έτοιμα
φαγητά με λαχανικά

2005 40 00

kg

S

CPA 10.39.17: Άλλα λαχανικά (εκτός από πατάτες), συντηρημένα με άλλο τρόπο εκτός σε ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με
λαχανικά
10.39.17.10 z

Τομάτες διατηρημένες, ολόκληρες ή σε τεμάχια (εκτός από έτοιμα φαγητά με
λαχανικά και τομάτες διατηρημένες σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.39.17.21

Τομάτα πουρέ (εκχύλισμα), και πουρές από τομάτες

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

10.39.17.25

Συμπυκνωμένες τομάτες

2002 [90 (31 + 39 + 91 +
99)]

kg

S

10.39.17.30 z

Μανιτάρια και τρούφες παρασκευασμένα ή διατηρημένα (εκτός από έτοιμα φαγητά
με λαχανικά και μανιτάρια και τρούφες αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή διατηρημένα
σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00
+ 90 00]

kg

S

10.39.17.40 z

Λαχανικά και μείγματα λαχανικών, κατεψυγμένα (εκτός από έτοιμα φαγητά με
λαχανικά, κατεψυγμένα λαχανικά και μείγματα λαχανικών νωπά ή βρασμένα στο
νερό ή στον ατμό, ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2004 [90 (10 + 30 + 50 +
91 + 98)]

kg

S

10.39.17.50 z

Διατηρημένο ξινολάχανο (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και ξινολάχανο
αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2005 99 60

kg

S

10.39.17.60 z

Διατηρημένα σπαράγγια (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και σπαράγγια
αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2005 60 00

kg

S

10.39.17.70 z

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά και
ελιές αποξηραμένες, κατεψυγμένες ή διατηρημένες σε ξύδι ή οξικό οξύ)

2005 70 00

kg

S

10.39.17.80 z

Γλυκό καλαμπόκι παρασκευασμένο ή διατηρημένο (εκτός από έτοιμα φαγητά με
λαχανικά και γλυκό καλαμπόκι αποξηραμένο, κατεψυγμένο ή διατηρημένο σε ξύδι
ή οξικό οξύ)

2005 80 00

kg

S

10.39.17.90 z

Λαχανικά και μείγματα λαχανικών, π.δ.κ.α. (εκτός από έτοιμα φαγητά με λαχανικά
και κατεψυγμένα λαχανικά και μείγματα λαχανικών)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20
+ 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

CPA 10.39.18: Λαχανικά (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή συντηρημένα σε
ξίδι ή οξικό οξύ
10.39.18.00

Λαχανικά (εκτός από πατάτες), φρούτα, καρποί με κέλυφος και άλλα βρώσιμα
μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε ξύδι ή οξικό οξύ

2001 [10 00 + 90 (10 + 20
+ 30 + 40 + 50 + 60 + 65
+ 70 + 91 + 97)]

kg

S

0811 [10 (11 + 19 + 90) +
20 (11 + 19 + 31 + 39 +
51 + 59 + 90) + 90 (11 +
19 + 31 + 39 + 50 + 70 +
75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

CPA 10.39.21: Φρούτα και καρποί με κέλυφος, ψημένοι ή άψητοι, κατεψυγμένοι
10.39.21.00

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα, κατεψυγμένα
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

CPA 10.39.22: Μαρμελάδες, ζελέδες και πουρές και πολτοί φρούτων ή καρπών με κέλυφος
10.39.22.30

Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζελέδες, πολτοί και πάστες εσπεριδοειδών

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.39.22.90

Άλλα γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες

2007 [99 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 50 + 93 +
97)]

kg

S

CPA 10.39.23: Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
10.39.23.30

Αράπικα φιστίκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 [11 (10 + 91 + 96 +
98)]

kg

S

10.39.23.90

Άλλοι καρποί με κέλυφος, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα μίγματα

2008 [19 (11 + 13 + 19 +
91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

CPA 10.39.24: Φρούτα και καρποί με κέλυφος, προσωρινά συντηρημένοι, όχι για άμεση κατανάλωση
10.39.24.10

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών, νωπές, κατεψυγμένες, αποξηραμένες, αλατι
σμένες

0814 00 00

kg

S

10.39.24.30

Άλλα φρούτα και καρποί με κέλυφος προσωρινά διατηρημένοι με διοξείδιο του
θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες
που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακα
τάλληλοι για διατροφή

0812 [10 00 + 90 (10 + 20
+ 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

CPA 10.39.25: Άλλα επεξεργασμένα ή συντηρημένα φρούτα
10.39.25.10

Σταφύλια, ξερά (σταφίδες)

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.39.25.20

Άλλα φρούτα, αποξεραμένα

0813 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 (10 + 30 + 50 +
65 + 95) + 50 (12 + 15 +
19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

10.39.25.50

Φρούτα, προετοιμασμένα ή διατηρημένα π.δ.κ.α. (εκτός από το Μϋsli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 +
39 + 51 + 59 + 71 + 79 +
90) + 30 (11 + 19 + 31 +
39 + 51 + 55 + 59 + 71 +
75 + 79 + 90) + 40 (11 +
19 + 21 + 29 + 31 + 39 +
51 + 59 + 71 + 79 + 90) +
50 (11 + 19 + 31 + 39 +
51 + 59 + 61 + 69 + 71 +
79 + 92 + 94 + 99) + 60
(11 + 19 + 31 + 39 + 50 +
60 + 70 + 90) + 70 (11 +
19 + 31 + 39 + 51 + 59 +
61 + 69 + 71 + 79 + 92 +
98) + 80 (11 + 19 + 31 +
39 + 50 + 70 + 90) +
91 00 + 92 (12 + 14 + 16 +
18 + 32 + 34 + 36 + 38 +
51 + 59 + 72 + 74 + 76 +
78 + 92 + 93 + 94 + 96 +
97 + 98) + 99 (11 + 19 +
21 + 23 + 24 + 28 + 31 +
34 + 36 + 37 + 38 + 40 +
41 + 43 + 45 + 48 + 49 +
51 + 63 + 67 + 72 + 78 +
85 + 91 + 99)]

kg

S

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

—

I

Μεθ. σημ.

CPA 10.39.30: Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, φυτικά υπολείμματα και υποπροϊόντα
10.39.30.00

Άλλες φυτικές ύλες και απορρίμματα για τη διατροφή των ζώων

2308 [00 (11 + 19 + 40 +
90)]

CPA 10.39.91: Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.91.00

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής (αποφλοίωση κ.λπ.) για τη διατήρηση
φρούτων και λαχανικών

—

NACE 10.41: Παραγωγή ελαίων και λιπών
CPA 10.41.11: Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί
ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς
10.41.11.00

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», χοιρινού λίπους, ελαιοστεατίνη, ελαι
ομαργαρίνη και στεατέλαιο

1503 [00 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

1504 [10 (10 + 91 + 99) +
20 (10 + 90) + 30 (10 +
90)]

kg

S

1506 00 00

kg

S

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.41.12: Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών
10.41.12.00

Λίπη, λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών

CPA 10.41.19: Άλλα ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα ή μη, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.19.00

Άλλα λίπη, λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους μη χημικώς μετασχηματισμένα

CPA 10.41.21: Σογιέλαιο, ακατέργαστο
10.41.21.00

Ακατέργαστο σογιέλαιο μη χημικώς μετασχηματισμένο

CPA 10.41.22: Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο
10.41.22.00

Ακατέργαστο αραχιδέλαιο μη χημικώς μετασχηματισμένο (φυστικέλαιο)

CPA 10.41.23: Ελαιόλαδο, ακατέργαστο
10.41.23.10

Παρθένο ελαιόλαδο και τα κλάσματά του μη χημικώς μετασχηματισμένο

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.41.23.30

Λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, ακατέργαστα
(συμπεριλαμβανομένων των αναμεμειγμένων με παρθένο ελαιόλαδο, εξευγενισμένο)
(εκτός από το παρθένο ελαιόλαδο και τα χημικώς μετασχηματισμένα λάδια)

1510 00 10

kg

S

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

1514 [11 (10 + 90) + 91
(10 + 90)]

kg

S

CPA 10.41.24: Ηλιέλαιο, ακατέργαστο
10.41.24.00

Ακατέργαστα λάδια ηλιοτρόπιου και κνήκου μη χημικώς μετασχηματισμένα

CPA 10.41.25: Βαμβακέλαιο, ακατέργαστο
10.41.25.00

Ακατέργαστο βαμαβακέλαιο και τα κλάσματά του μη χημικώς μετασχηματισμένο

CPA 10.41.26: Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο, ακατέργαστο
10.41.26.00

Ακατέργαστα λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά
τους μη χημικώς μετασχηματισμένα
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

1513 [21 (10 + 30 + 90)] +
1515 [11 00 + 50 (11 + 19)
+ 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

1404 20 00

kg

S

Περιγραφή

CPA 10.41.27: Φοινικέλαιο, ακατέργαστο
10.41.27.00

Ακατέργαστο φοινικέλαιο μη χημικώς μετασχηματισμένο

CPA 10.41.28: Έλαιο ινδικής καρύδας, ακατέργαστο
10.41.28.00

Ακατέργαστα λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά τους μη χημικώς
μετασχηματισμένα

CPA 10.41.29: Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα
10.41.29.00

Άλλα φυτικά έλαια, ακατέργαστα (εκτός από τα χημικώς μετασχηματισμένα λάδια)

CPA 10.41.30: Χονδράδια βαμβακιού (linter)
10.41.30.00

Λίντερς βαμβακιού (ινώδη κατάλοιπα μετά την πρώτη εκκόκκιση)

CPA 10.41.41: Ελαιόπιτες και άλλα στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων
10.41.41.30

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου

2304 00 00

kg

S

10.41.41.50

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή ηλιοτροπίου

2306 30 00

kg

S

10.41.41.70

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

10.41.41.90

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή άλλων φυτικών λιπών ή λαδιών

2305 00 00 + 2306 [10 00
+ 20 00 + 50 00 + 60 00 +
90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.41.42: Άλευρα και χονδράλευρα από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού
10.41.42.00

Άλευρα από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς

1208 [10 00 + 90 00]

CPA 10.41.51: Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.51.00

Εξευγενισμένα λάδια κουκιών σόγιας και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετα
σχηματισμένα

1507 [90 (10 + 90)]

CPA 10.41.52: Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.52.00

Εξευγενισμένα αραχιδέλαια και τα κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1508 [90 (10 + 90)]

CPA 10.41.53: Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.53.10

Εξευγενισμένα ελαιόλαδα και τα κλάσματα τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1509 90 00

kg

S

10.41.53.30

Λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές (συμπερι
λαμβανομένων των αναμεμειγμένων με παρθένο ελαιόλαδο, εξευγενισμένο) (εκτός
από τα ακατέργαστα λάδια, το παρθένο ελαιόλαδο και τα χημικώς μετασχηματι
σμένα λάδια)

1510 00 90

kg

S

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.41.54: Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.54.00

Εξευγενισμένα λάδια ηλιοτροπίου και κνήκου και τα κλάσματά τους, μη χημικώς
μετασχηματισμένα

1512 [19 (10 + 90)]

CPA 10.41.55: Ηλιέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.55.00

Εξευγενισμένα λάδια βαμβακιού (βαμβακέλαιο-βαμβακόσπορου) και τα κλάσματά
τους, μη χηνμικώς μετασχηματισμένα

1512 [29 (10 + 90)]

CPA 10.41.56: Κραμβέλαιο, ραφανέλαιο και σιναπέλαιο και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.56.00

Εξευγενισμένα λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά
τους, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1514 [19 (10 + 90) + 99
(10 + 90)]

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.41.57: Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.57.00

Εξευγενισμένα φοινικέλαια και τα υγρά κλάσματά τους, μη χημικώς μετασχηματι
σμένα

1511 [90 (11 + 19 + 91 +
99)]

CPA 10.41.58: Έλαιο ινδικής καρύδας και τα κλάσματά του, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.58.00

Εξευγενισμένα κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά τους, μη χηνμικώς
μετασχηματισμένα

1513 [19 (11 + 19 + 30 +
91 + 99)]

CPA 10.41.59: Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα· σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και άλλα φυτικά
έλαια (εκτός από το αραβοσιτέλαιο) και τα κλάσματά τους π.δ.κ.α, εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα
10.41.59.00

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα αλλά μη χημικώς μετασχηματι
σμένα· σταθεροποιημένα φυτικά λίπη και έλαια (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και
τα κλάσματά τους π.δ.κ.α εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μεταποιημένα

1513 [29 (11 + 19 + 30 +
50 + 90)] + 1515 [19 (10 +
90) + 30 (10 + 90) + 50 (91
+ 99) + 90 (11 + 31 + 39 +
51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

CPA 10.41.60: Ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εστεροποιημένα, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω
παρασκευή
10.41.60.30

Ζωικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εξευγενισμένα κ.λπ.

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.41.60.50

Φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, υδρογονωμένα, εξευγενισμένα κ.λπ.

1516 [20 (10 + 91 + 95 +
96 + 98)]

kg

S

1521 10 00

kg

S

CPA 10.41.71: Φυτικοί κηροί (εκτός από τα τριγλυκερίδια)
10.41.71.00

Κεριά φυτικά (εκτός τριγλυκερίδια)

CPA 10.41.72: Γαλακτώματα δερμάτων (δερματέλαια)· κατάλοιπα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
10.41.72.00

Λάδια δερμάτων· υπολείμμματα λιπαρών σωμάτων ή ζωικών ή των φυτικών κεριών

1522 [00 (10 + 31 + 39 +
91 + 99)]

kg

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

NACE 10.42: Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
CPA 10.42.10: Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λί
10.42.10.30

Μαργαρίνη, εκτός της υγρής μαργαρίνης

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.42.10.50

Βρώσιμα παρασκευάσματα λιπών και λαδιών (υγρή μαργαρίνη)

1517 [90 (10 + 91 + 93 +
99)]

kg

S

NACE 10.51: Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
CPA 10.51.11: Επεξεργασμένο ρευστό γάλα
10.51.11.33

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
≤ 1 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

10.51.11.37

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
≤ 1 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 10 90

kg

S

10.51.11.42

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
> 1 έως 6 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

10.51.11.48

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
> 1 έως 6 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.12: Γάλα και κρέμα (γάλακτος) με περισσότερο από 6 % λίπος, μη συμπυκνωμένα ή ζαχαρούχα
10.51.12.10

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες >
6 έως 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 30 11

kg

S

10.51.12.20

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
> 6 έως 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 30 19

kg

S

10.51.12.30

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
> 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

10.51.12.40

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα» που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέ
χουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
> 21 %, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.21: Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη
10.51.21.30

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ≤ 1,5 %, σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

10.51.21.60

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ≤ 1,5 %, σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

Μεθ. σημ.
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EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 262/21

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 10.51.22: Πλήρες γάλα σε σκόνη
10.51.22.30

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 1,5 %, σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ≤ 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29
(11 + 15 + 91)]

kg

S

10.51.22.60

Γάλα και κρέμα γάλακτος «ανθόγαλα», σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές
μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 1,5 %, σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου > 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) +
29 (19 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.30: Βούτυρο και γαλακτοκομικά για επάλειψη
10.51.30.30

Βούτυρο περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ≤ 85 %

0405 [10 (11 + 19 + 30 +
50)]

kg

S

10.51.30.50

Άλλα λίπη και έλαια που προέρχονται από τα γάλα

0405 [10 90 + 90 (10 +
90)]

kg

S

10.51.30.70

Γαλακτοκομικά αλοιφώδη

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

CPA 10.51.40: Τυρί και τυρόπηγμα (πηγμένο γάλα για τυρί)
10.51.40.30

Τυριά νωπά -που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, και πηγμένο γάλα για τυρί

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

10.51.40.50

Τυριά τριμμένα, σε σκόνη, τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και
άλλα τυριά

0406 [20 (10 + 90) + 40
(10 + 50 + 90) + 90 (01 +
13 + 15 + 17 + 18 + 19 +
21 + 23 + 25 + 27 + 29 +
32 + 35 + 37 + 39 + 50 +
61 + 63 + 69 + 73 + 75 +
76 + 78 + 79 + 81 + 82 +
84 + 85 + 86 + 87 + 88 +
93 + 99)]

kg

S

10.51.40.70

Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

0406 [30 (10 + 31 + 39 +
90)]

kg

S

CPA 10.51.51: Γάλα και κρέμα (γάλακτος), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, σε άλλες μορφές εκτός της
στερεάς
10.51.51.04

Συμπυκνωμένο γάλα, χωρίς γλυκαντικά

0402 [91 (10 + 30 + 51 +
59 + 91 + 99)]

kg

S

10.51.51.08

Άλλα συμπυκνωμένα γάλατα

0402 [99 (10 + 31 + 39 +
91 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.52: Γιαούρτι και άλλα είδη γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση
10.51.52.41

Τυρόπηγμα, κρέμα γάλακτος, γιαούρτι και άλλα προϊόντα ζύμω

0403 [10 (11 + 13 + 19 +
31 + 33 + 39 + 51 + 53 +
59) + 90 (13 + 19 + 31 +
33 + 39 + 53 + 59 + 61 +
63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

10.51.52.45

Τυρόπηγμα, κρέμα γάλακτος, γιαούρτι και άλλα προϊόντα ζύμωσης, αρωματισμένα
ή που περιέχουν φρούτα, ξηρούς καρπούς ή κακάο

0403 [10 (91 + 93 + 99) +
90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

10.51.52.63

Βουτυρόγαλα σε σκόνη

0403 90 11

kg

S

10.51.52.65

Βουτυρόγαλα

0403 90 51

kg

S
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ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

Περιγραφή

CPA 10.51.53: Καζεΐνη
10.51.53.00

Καζεϊνη

CPA 10.51.54: Γαλακτόζη και σιρόπι γαλακτόζης
10.51.54.00

Λακτόζη κα σιρόπι λακτόζης, δίχως αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

CPA 10.51.55: Τυρόγαλο
10.51.55.30

Ορός γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

0404 [10 (02 + 04 + 06 +
12 + 14 + 16 + 26 + 28 +
32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

10.51.55.60

Άλλοι οροί γάλακτος

0404 [10 (48 + 52 + 54 +
56 + 58 + 62 + 72 + 74 +
76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

0404 [90 (21 + 23 + 29 +
81 + 83 + 89)]

kg

S

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

1006 [20 (11 + 13 + 15 +
17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

CPA 10.51.56: Γαλακτοκομικά προϊόντα π.δ.κ.α.
10.51.56.00

Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά γάλακτος ζαχαρούχα ή μη,
π.δ.κ.α.
NACE 10.52: Παραγωγή παγωτών

CPA 10.52.10: Παγωτό και άλλα είδη βρώσιμου πάγου
10.52.10.00

Παγωτά και άλλλα είδη βρώσιμου πάγου, έστω και αν περιέχουν κακάο

NACE 10.61: Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
CPA 10.61.11: Αποφλοιωμένο ρύζι
10.61.11.00

Ρύζι αποφλοιωμένο (καστανό)

CPA 10.61.12: Ρύζι, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα
10.61.12.30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο (γκλασέ)

1006 [30 (21 + 23 + 25 +
27 + 42 + 44 + 46 + 48 +
61 + 63 + 65 + 67 + 92 +
94 + 96 + 98)]

kg

S

10.61.12.50

Ρύζι σε θραύσματα

1006 40 00

kg

S

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

1102 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

1106 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 30 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.61.21: Σιτάλευρο ή αλεύρι σμιγαδιού
10.61.21.00

Άλευρα σιταριού ή σιμιγδαλιού

CPA 10.61.22: Άλλα άλευρα σιτηρών
10.61.22.00

Άλευρα δημητριακών άλλα από του σιταριού

CPA 10.61.23: Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα
10.61.23.00

Αλεύρια και σιμιγδάλια αποξηραμένων λαχανικών, από σάγο, από μανιόκα ή
φρούτα

Μεθ. σημ.

5.10.2010
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L 262/23

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

1901 20 00

kg

S

CPA 10.61.24: Μείγματα για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας
10.61.24.00

Μίγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας του ΕΣ 1905
(ζαχαροπλαστικής, μπισκοτοποιίας)

CPA 10.61.31: Χόνδροι (πλιγούρι) και χονδράλευρα σιταριού
10.61.31.33

Πληγούρια και σιμιγδάλια σκληρού σιταριού

1103 11 10

kg

S

10.61.31.35

Πληγούρια και σιμιγδάλια μαλακού σιταριού

1103 11 90

kg

S

CPA 10.61.32: Χόνδροι (πλιγούρι), χονδράλευρα και σβόλοι σιτηρών π.δ.κ.α.
10.61.32.30

Πληγούρια και σιμιγδάλια άλλων δημητριακών

1103 [13 (10 + 90) + 19
(10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

10.61.32.40

Συσσώματα με μορφή σβόλων σιταριού

1103 20 60

kg

S

10.61.32.50

Συσσώματα με μορφή σβόλων άλλων δημητριακών (εκτός σιταριού)

1103 [20 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 90)]

kg

S

CPA 10.61.33: Σιτηρά για πρόγευμα και άλλα προϊόντα από κόκκους δημητριακών
10.61.33.33

Σπόροι δημητριακών

1104 [12 (10 + 90) + 19
(10 + 30 + 50 + 61 + 69 +
91 + 99) + 22 (20 + 30 +
50 + 90 + 98) + 23 (10 +
30 + 90 + 99) + 29 (01 +
03 + 05 + 07 + 09 + 11 +
18 + 30 + 51 + 55 + 59 +
81 + 85 + 89)]

kg

S

10.61.33.35

Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

10.61.33.51

Παρασκευάσματα του τύπου Μϋsli

1904 20 10

kg

S

10.61.33.53

Άλλες παρασκευασμένες τροφές που λαμβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη
δημητριακών

1904 [10 (10 + 30 + 90) +
20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

10.61.33.55

Δημητριακά, άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρα
σκευασμένα

1904 [30 00 + 90 (10 +
80)]

kg

S

CPA 10.61.40: Πίτουρο, πιτουράλευρα και άλλα κατάλοιπα από την επεξεργασία σιτηρών
10.61.40.10

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα καλαμποκιού

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.61.40.30

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα ρυζιού

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

10.61.40.50

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα σιταριού

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

10.61.40.90

Πίτουρα και άλλα υπολείμματα, επίσης υπό μορφή συσσωματωμάτων, που προ
έρχονται από κοσκίνισμα, από άλεση ή από άλλες κατεργασίες άλλων δημητριακών
(καλαμπόκι, ρύζι κ.λπ.)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

kg

S

NACE 10.62: Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
CPA 10.62.11: Άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη σιταριού· δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα
10.62.11.11

Άμυλα από σιτάρι

1108 11 00

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

10.62.11.13

Άμυλα από γλυκό καλαμπόκι

1108 12 00

kg

S

10.62.11.15

Άμυλα πατάτας

1108 13 00

kg

S

10.62.11.19

Άλλα άμυλα

1108 [14 00 + 19 (10 +
90)]

kg

S

10.62.11.30

Ινουλίνη

1108 20 00

kg

S

10.62.11.50

Γλουτένη σιταριού

1109 00 00

kg

S

10.62.11.70

Δεξτρίνη και άλλα μετασχηματισμένα άμυλα

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.62.12: Ταπιόκα και υποκατάστατα παρασκευασμένα από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων
10.62.12.00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα με μορφή νιφά
δων, θρόμβων, κ.λπ.

1903 00 00

CPA 10.62.13: Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης· φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρο· σάκχαρα και σιρόπια σακχάρων π.δ.κ.α.
10.62.13.10

Γλυκόζη κα σιρόπι γλυκόζης

1702 [30 (10 + 50 + 90) +
40 (10 + 90)]

kg

S

10.62.13.20

Φρουκτόζη, σιρόπι φρουκτόζης, ισογλυκόζη

1702 [50 00 + 60 (10 + 80
+ 95) + 30)]

kg

S

10.62.13.30

Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης

1702 90 50

kg

S

10.62.13.90

Άλλα ζάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ινβερτοποιημένο ζάχαρο

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

CPA 10.62.14: Αραβοσιτέλαιο
10.62.14.30

Ακατέργαστο καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του, μη χημικώς μετασχηματισμένα

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

10.62.14.60

Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του (εκτός ακατέργαστου), μη χημικώς μετασχη
ματισμένα

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

1905 90 30

kg

S

1905 90 60

kg

S

CPA 10.62.20: Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα
10.62.20.00

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα (συμπεριλαμβανομένης ται της
γλουτένης από αραβόσιτο)

NACE 10.71: Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
CPA 10.71.11: Φρέσκο ψωμί
10.71.11.00

Ψωμί, χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού φρούτων

CPA 10.71.12: Νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
10.71.12.00

Άλλα προϊόντα αρτοποιϊας, με προσθήκη γλυκαντικών

5.10.2010
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

NACE 10.72: Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
CPA 10.72.11: Τραγανό ψωμί, παξιμάδια, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια φρυγανισμένα προϊόντα
10.72.11.30

Ψωμί τύπου φρυγανιάς

1905 10 00

kg

S

10.72.11.50

Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.72.12: Μελόψωμο και παρόμοια είδη· γλυκά μπισκότα· βάφλες (γκόφρες) και γκοφρέτες
10.72.12.30

Ψωμί τύπου φρυγανιάς με καρυκεύματα

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.72.12.53

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, μπισκότα, γκόφρες και γκοφρέτες επικαλι
μένες μερικώς ή τελείως με σοκολάτα

1905 [31 (11 + 19) + 32
(11 + 19)]

kg

S

10.72.12.55

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, μπισκότα χωρίς κακάο

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

10.72.12.57

Γκόφρες και γκοφρέτες, περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 %

1905 32 05

kg

S

10.72.12.59

Γκόφρες και γκοφρέτες χωρίς κακάο

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

CPA 10.72.19: Άλλα ξηρά ή διατηρημένα είδη αρτοποιίας
10.72.19.10

Ψωμί άζυμο (matzos)

1905 90 10

kg

S

10.72.19.20

Όστιες και παρόμοια προϊόντα (κάψουλες κενές, αζυμοσφραγίδες)

1905 90 20

kg

S

10.72.19.40

Μπισκότα, εκτός αυτών που ολόκληρα ή κατά ένα μέρος επικαλύπτονται με
σοκολάτα ή άλλα παρασκευάσματα από κακάο

1905 90 45

kg

S

10.72.19.50

Προϊόντα παραγώμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα

1905 90 55

kg

S

10.72.19.90

Λοιπά προϊόντα αρτοποιϊας

1905 90 90

kg

S

NACE 10.73: Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
CPA 10.73.11: Μακαρόνια, ρυζομακάρονα (noodles), και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα
10.73.11.30

Ζυμαρικά που περιέχουν αυγά

1902 11 00

kg

S

10.73.11.50

Ζυμαρικά που δεν περιέχουν αυγά

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.73.12: Κουσκούς
10.73.12.00

Αράπικο σιμιγδάλι (κουσκούς)

Μεθ. σημ.
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P

kg

S

Μεθ. σημ.

NACE 10.81: Παραγωγή ζάχαρης
CPA 10.81.11: Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή
10.81.11.00

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, ακατέργαστη σε στερεά κατάσταση,
χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

1701 [11 (10 + 90) + 12
(10 + 90)]

CPA 10.81.12: Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρή σακχαρόζη σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει
πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες
10.81.12.30

Ζάχαρη άσπρη κατασκευασμένη από ζάχαρη ζαχαροκαλάμου τεύτλων, σε στερεά
κατάσταση

1701 99 10

kg

S

10.81.12.90

Άλλη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, σε στερεά κατάσταση

1701 99 90

kg

S

CPA 10.81.13: Κατεργασμένη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρη και
σιρόπι σφενδάμου
10.81.13.00

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών
ουσιών· ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου

17019100 + 1702 [20 (10
+ 90)]

kg

S

CPA 10.81.14: Μελάσες
10.81.14.30

Μελάσες από ζαχαροκάλαμο που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό
(ραφινάρισμα) της ζάχαρης

1703 10 00

kg

S

10.81.14.50

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της
ζάχαρης (εκτός ζαχαροκάλαμου)

1703 90 00

kg

S

CPA 10.81.20: Πολτός τεύτλων, υπόλειμμα εκχύλισης σακχάρου (βαγάσση) και άλλα υπολείμματα από την παραγωγή ζάχαρης
10.81.20.00

Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποι
ίας

kg

S

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

1804 00 00

kg

S

1805 00 00

kg

S

1806 [10 (15 + 20 + 30 +
90)]

kg

S

2303 [20 (10 + 90)]

NACE 10.82: Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
CPA 10.82.11: Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη
10.82.11.00

Πάστα κακάου

CPA 10.82.12: Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάο
10.82.12.00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

CPA 10.82.13: Κακάο σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης
10.82.13.00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

CPA 10.82.14: Κακάο σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης
10.82.14.00

Σκόνη κακάου με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

CPA 10.82.21: Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), χύδην
10.82.21.30

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, που παρου
σιάζονται σε πλακίδια, τεμάχια ή ράβδους > 2 kg είτε σε υγρή ή πολτώδη
κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες
συσκευασίες με περιεχόμενο > 2 kg, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο
κακάου ≥ 18 %

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S
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P

10.82.21.50

Άλλα παρασκευάσματα, σοκολάτα γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb),
με βάρος που υπερβαίνει τα 2 κιλά

1806 20 70

kg

S

10.82.21.70

Γλάσο κακάου

1806 20 80

kg

S

10.82.21.90

Παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν βούτυρο κακάου < 18 % και σε
συσκευασίες με βάρος > 2 kg [εκτός από το γλάσο κακάου και τα παρασκευά
σματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)]

1806 20 95

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.82.22: Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάο), σε άλλες μορφές
εκτός χύδην
10.82.22.33

Σοκολάτα (σοκολατίνια) κ.λπ., σε ράβδους, παραγεμισμένη

1806 31 00

kg

S

10.82.22.35

Σοκολάτα (σοκολατίνια) κ.λπ., σε τεμάχια, χωρίς παραγέμιση, με προσθήκη δημη
τριακών, ξηρών καρπών ή φρούτων

1806 32 10

kg

S

10.82.22.39

Άλλες σοκολάτες (σοκολατίνια) κ.λπ., σε τεμάχια, σε πλακίδια ή σε ράβδους, μη
παραγεμισμένες

1806 32 90

kg

S

10.82.22.43

Καραμέλες σοκολάτας, που περιέχουν αλκοολούχα ποτά

1806 90 11

kg

S

10.82.22.45

Άλλες καραμέλες σοκολάτας

1806 90 19

kg

S

10.82.22.53

Άλλες καραμέλες σοκολάτας, παραγεμισμένες

1806 90 31

kg

S

10.82.22.55

Άλλα είδη σοκολάτας, μη παραγεμισμένα

1806 90 39

kg

S

10.82.22.60

Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που περιέχουν κακάο

1806 90 50

kg

S

10.82.22.70

Πολτοί για επάλειψη που περιέχουν κακάο (μερέντα)

1806 90 60

kg

S

10.82.22.80

Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο

1806 90 70

kg

S

10.82.22.90

Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών, π.δ.κ.α.

1806 90 90

kg

S

CPA 10.82.23: Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
10.82.23.10

Τσίχλες

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.82.23.20

Ζαχαρώδη προϊόντα που δεν περιέχουν κακάο, εκχυλίσματα γλυκόριζας

1704 90 10

kg

S

10.82.23.30

Ζαχαρώδη προϊόντα, λευκή σοκολάτα

1704 90 30

kg

S

10.82.23.53

Ζύμες και μάζες συμπεριλαμβανομένης της αμυγδαλόμαζας σε συσκευασία > του
1 κιλού

1704 90 51

kg

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

10.82.23.55

Ζαχαρώδη προϊόντα, δισκία (παστίλιες) για τον λαιμό και ζαχαρόπηκτα για τον
βήχα

1704 90 55

kg

S

10.82.23.63

Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα

1704 90 61

kg

S

10.82.23.65

Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και
οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων

1704 90 65

kg

S

10.82.23.73

Καραμέλες από ψημένη ζάχαρη έστω και παραγεμισμένες

1704 90 71

kg

S

10.82.23.75

Καραμέλες και παρόμοια γλυκίσματα

1704 90 75

kg

S

10.82.23.83

Άλλα ζαχαρώδη που λαμβάνονται με συμπίεση

1704 90 81

kg

S

10.82.23.90

Άλλα ζαχαρώδη

1704 90 99

kg

S

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 10.82.24: Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα με ζάχαρη
10.82.24.00

Φρούτα, καρποί με κέλυφος, φλούδα φρούτων και άλλα μέρη φυτών διατηρημένα
με ζάχαρη

2006 [00 (10 + 31 + 35 +
38 + 91 + 99)]

NACE 10.83: Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
CPA 10.83.11: Καφές, αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος
10.83.11.30

Καφές χωρίς καφεΐνη, μη καβουρντισμένος

0901 12 00

kg

S

10.83.11.50

Καβουρντισμένος καφές, με καφεΐνη

0901 21 00

kg

S

10.83.11.70

Καφές καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη

0901 22 00

kg

S

CPA 10.83.12: Υποκατάστατα του καφέ· εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβός και
φλοιός καφέ
10.83.12.10

Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

0901 90 90

kg

S

10.83.12.40

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση
τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ

2101 [11 00 + 12 (92 +
98)]

kg

S

10.83.12.70

Κιχόριο (ραδίκι) φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, περιλαμ
βάνονται εκχυλίσματα, αποστάγματα

2101 [30 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

CPA 10.83.13: Πράσινο τσάι (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρο τσάι (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι που έχει υποστεί μερική ζύμωση, σε
άμεσες συσκευασίες περιεχομένου ≤ 3 kg
10.83.13.00

Τσάι, σε συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 κιλά

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

kg

S

CPA 10.83.14: Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα τσαγιού ή ματέ
10.83.14.00

Εκχυλίσματα, αποστάγματα, συμπυκνώματα και παρασκευάσματα με βάση το τσάι
ή το ματέ

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

NACE 10.84: Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
CPA 10.84.11: Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ
10.84.11.30

Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από κρασί

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

10.84.11.90

Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που δεν λαμβάνονται από κρασί

2209 [00 (91 + 99)]

l

S
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CPA 10.84.12: Σάλτσες· μείγματα καρυκευμάτων και μείγματα αρτυμάτων. αλεύρι και χονδράλευρο από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
10.84.12.10

Σάλτσα σόγιας

2103 10 00

kg

S

10.84.12.30

Τomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας

2103 20 00

kg

S

10.84.12.53

Μουστάρδα σε σκόνη

2103 30 10

kg

S

10.84.12.55

Μουστάρδα παρασκευασμένη

2103 30 90

kg

S

10.84.12.70

Λοιπά παρασκευάσματα για σάλτσες, σάλτσες έτοιμες, αρτύματα και καρυκεύματα,
σύνθετα, π.δ.κ.α.

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

2501 00 91

kg

T

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.84.30: Αλάτι κατάλληλο για τρόφιμα
10.84.30.00

Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή

NACE 10.85: Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
CPA 10.85.11: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα
10.85.11.00 z

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα

CPA 10.85.12: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια
10.85.12.00 z

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια

CPA 10.85.13: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά
10.85.13.00 z

Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα λαχανικά

CPA 10.85.14: Έτοιμα γεύματα και φαγητά με βάση τα ζυμαρικά
10.85.14.10

Ζυμαρικά εν γένει ψημένα ή παραγεμισμένα

1902 [20 (10 + 30 + 91 +
99)]

kg

S

10.85.14.30

Άλλα ζυμαρικά (αποξηραμένα κ.λπ.), π.δ.κ.α.

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

2106 90 98

kg

S

CPA 10.85.19: Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)
10.85.19.00

Άλλα έτοιμα φαγητά και γεύματα (συμπεριλαμβανομένης της κατεψυγμένης
πίτσας)

NACE 10.86: Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
CPA 10.86.10: Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές
10.86.10.10

Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα από κρεάς, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα

1602 10 00

kg

S

10.86.10.30

Παρασκευάσματα από λαχανικά ομογενοποιήμενα, διατηρημένα αλλιώς παρά με
ξύδι, κ.λπ., μη κατεψυγμένα

2005 10 00

kg

S

10.86.10.50

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, κ.λπ., ομογενοποιήμενα

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S
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10.86.10.60

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

2104 20 00

kg

S

10.86.10.70

Παρασκευάσματα παιδικών τροφών έτοιμα -συσκευασμένα για λιανική πώληση,
από αλεύρι, από άμυλα, από γαλακτοκομικά προϊόντα κ.λπ.

1901 10 00

kg

S

kg

S

Μεθ. σημ.

NACE 10.89: Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
CPA 10.89.11: Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματά τους
10.89.11.00

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς

2104 10 00

CPA 10.89.12: Αβγά, χωρίς το κέλυφος, και κρόκοι αβγών, νωποί ή διατηρημένοι· αυγά με το κέλυφος διατηρημένα ή μαγειρεμένα· λεύκωμα
αβγού
10.89.12.30

Αυγά πουλιών χωρίς τσόφλι, κρόκοι αυγών από αποξηραμένα ή κατεψυγμένα

0408 [11 (20 + 80) + 19
(20 + 81 + 89) + 91 (20 +
80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

10.89.12.50

Αλβουμίνη αυγών

3502 [11 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

kg

S

CPA 10.89.13: Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί, νεκροί· παρασκευασμένες διογκωτικές σκόνες
10.89.13.34

Ζύμες αρτοποίησης

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

10.89.13.39

Άλλες ενεργές ζύμες

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.89.13.50

Ζύμες αδρανείς· άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.89.13.70

Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες

2102 30 00

kg

S

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

CPA 10.89.14: Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
10.89.14.00

Εκχυλίσματα και ζωμοί κρέατος, ψαριών και ασπόνδυλων υδροβίων

CPA 10.89.19: Διάφορα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.
10.89.19.10

Καραμέλα

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

10.89.19.25

Εκχύλισμα βύνης

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

10.89.19.30

Διατροφικά παρασκευάσματα από άλευρα, χονδράλευρα άμυλα κ.λπ.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

10.89.19.35

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και αρωματισμένα ή χρωματισμένα σιρόπια σακχάρου

2106 [10 (20 + 80) + 90
(30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

10.89.19.40

Παρασκευάσματα τυριών για «fondue» και άλλα διατροφικά παρασκευάσματα
π.δ.κ.α.

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

NACE 10.91: Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματαs
CPA 10.91.10: Παρασκευασμένες τροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
10.91.10.10 z

Προκαταρκτικά μίγματα για ζωοτροφές γεωργικών ζώων

2309 [90 (31 + 33 + 35 +
39 + 41 + 43 + 49 + 51 +
53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S
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2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (εξαιρούνται
τα προπαρασκευασμένα μείγματα): βοειδή

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

10.91.10.37 z

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (εξαιρούνται
τα προπαρασκευασμένα μείγματα): πουλερικά

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

10.91.10.39 z

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφήτων ζώων (εξαιρούνται τα
προπαρασκευασμένα μείγματα): υδροκαλλιέργεια

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

PRODCOM

Περιγραφή

10.91.10.33 z

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (εξαιρούνται
τα προπαρασκευασμένα μείγματα): χοιροειδή

10.91.10.35 z

NACE 10.92: Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
CPA 10.92.10: Παρασκευασμένες τροφές για ζώα συντροφιάς
10.92.10.30

Τροφές για σκύλους ή γάτες συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

2309 [10 (11 + 13 + 15 +
19 + 31 + 33 + 39 + 51 +
53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

10.92.10.60 z

Προκαταρκτικά μίγματα που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία κατοικίδιων
ζώων συντροφιάς (εκτός παρασκευάσματα για γάτες και σκύλους, που διατίθενται
για λιανική πώληση)

2309 [90 (31 + 33 + 35 +
39 + 41 + 43 + 49 + 51 +
53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

NACE 11.01: Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
CPA 11.01.10: Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά
11.01.10.20

Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρο

2208 [20 (12 + 14 + 26 +
27 + 29 + 40 + 62 + 64 +
86 + 87 + 89)]

l alc
100 %

S

11.01.10.30

Ουίσκι

2208 [30 (11 + 19 + 30 +
41 + 49 + 61 + 69 + 71 +
79 + 82 + 88)]

l alc
100 %

S

11.01.10.40

Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων
ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση

2208 [40 (11 + 31 + 39 +
51 + 91 + 99)]

l alc
100 %

S

11.01.10.50

Τζιν και τζινέβρα

2208 [50 (11 + 19 + 91 +
99)]

l alc
100 %

S

11.01.10.63

Βότκα

2208 [60 (11 + 19)]

l alc
100 %

S

11.01.10.65

Αποστάγματα από φρούτα

2208 [90 (33 + 38 + 45 +
48 + 71)]

l alc
100 %

S

11.01.10.70

Καθαρή αλκοόλη

2208 [90 (91 + 99)]

l alc
100 %

S

11.01.10.80

Λικέρ - ηδύποτα και άλλα αποστάγματα - οινοπνευματώδη ποτά

2208 [60 (91 + 99) + 70
(10 + 90) + 90 (11 + 19 +
41 + 52 + 54 + 56 + 69 +
75 + 77 + 78)]

l alc
100 %

S

Μεθ. σημ.
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Όγκος
Φυσ. μον.

P

NACE 11.02: Παραγωγή οίνου από σταφύλια
CPA 11.02.11: Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια
11.02.11.30

Καμπανίτης

2204 10 11

l

S

11.02.11.90

Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια (εκτός από τον καμπανίτη και τα αποστάγ
ματα)

2204 [10 (91 + 93 + 94 +
96 + 98)]

l

S

CPA 11.02.12: Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστος σταφυλιών
11.02.12.11

Κρασιά λευκά που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (11 + 12 + 13 +
17 + 18 + 19 + 22 + 23 +
24 + 26 + 27 + 28 + 32 +
34 + 36 + 37 + 38) + 29
(11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

11.02.12.15

Άλλα κρασιά και μούστος

2204 [21 (06 + 07 + 08 +
09) + 10)]

l

S

11.02.12.17

Άλλα κρασιά που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (42 + 43 + 44 +
46 + 47 + 48 + 62 + 66 +
67 + 68 + 69 + 71 + 74 +
76 + 77 + 78) + 29 (42 +
43 + 44 + 46 + 47 + 48 +
58)]

l

S

11.02.12.20

Κρασί και μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίστηκε ή σταμάτησε με
προσθήκη αλκοόλης, με αλκοολικό τίτλο ≤ 15 % (εκτός από το λευκό κρασί και
τον αφρώδη οίνο v.q.p.r.d.)

2204 [21 (79 + 80 + 81 +
82 + 83 + 84 + 93 + 94 +
95 + 96 + 97 + 98) + 29
(79 + 80 + 81 + 82 + 83 +
84 + 93 + 94 + 95 + 96 +
97 + 98)]

l

S

11.02.12.31

Κρασιά port, madeira, sherry και άλλα με αλκοολικό τίτλο > 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 +
88 + 89 + 90 + 91 + 92) +
29 (85 + 86 + 87 + 88 +
89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

11.02.12.50

Μούστος σταφυλιών (εκτός από τα αποστάγματα)

2204 [30 (10 + 92 + 94 +
96 + 98)]

l

S

NACE 11.03: Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
CPA 11.03.10: Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που περιέχουν αλκοόλη
11.03.10.00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρομέλι)

2206 [00 (10 + 31 + 39 +
51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

l

S

NACE 11.04: Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
CPA 11.04.10: Βερμούτ και άλλα είδη αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
11.04.10.00

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, αρωματισμένα

2205 [10 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

Μεθ. σημ.

EL
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

2303 30 00

kg

S

Περιγραφή

Μεθ. σημ.

NACE 11.05: Ζυθοποιία
CPA 11.05.10: Μπύρα, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
11.05.10.00

Μπίρα από βύνη

CPA 11.05.20: Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης
11.05.20.00

Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας

NACE 11.06: Παραγωγή βύνης
CPA 11.06.10: Βύνη
11.06.10.30

Βύνη μη φρυγμένη (ακαβούρδιστη)

1107 [10 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

11.06.10.50

Φρυγμένη βύνη (καβουρδισμένη)

1107 20 00

kg

S

l

S

NACE 11.07: Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
CPA 11.07.11: Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί
11.07.11.30

Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

11.07.11.50

Άλλα νερά χωρίς προσθήκη γλυκαντικών

2201 90 00

l @

S

CPA 11.07.19: Άλλα μη αλκοολούχα ποτά
11.07.19.30

Νερά (ποεριλαμβάνονται μεταλλικά και αεριούχα), με προσθήκη ζάχαρης κ.λπ., π.χ.
μη αλκοολούχα, αναψυκτικά ποτά

2202 10 00

l

S

11.07.19.50

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά που δεν περιέχουν λιπαρές ουσίες γάλακτος

2202 90 10

l

S

11.07.19.70

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν λιπαρές ουσίες γάλακτος

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

NACE 12.00: Παραγωγή προϊόντων καπνού
CPA 12.00.11: Πούρα, πούρα με κομμένο άκρο, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
12.00.11.30

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια,
που περιέχουν καπνό

2402 10 00

p/st @

S

12.00.11.50

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

12.00.11.70

Πούρα, πουράκια, τσιγάρα κ.λπ., που δεν περιέχουν καπνό

2402 90 00

kg

S

CPA 12.00.19: Άλλα είδη μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατα· ομογενοποιημένος ή ανασυσταμένος καπνός· εκχυλίσματα και αποστάγματα
καπνού
12.00.19.30

Καπνός για κάπνισμα

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S
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12.00.19.90

Περιγραφή

Άλλα καπνά ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα, άλλα
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

5002 00 00

kg

T

2403 [91 00 + 99 (10 +
90)]

Μεθ. σημ.

NACE 13.10: Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
CPA 13.10.10: Εριολίπος (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)
13.10.10.00

Άπλυτο μαλλί

CPA 13.10.21: Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο
13.10.21.00

Ακατέργαστο μετάξι (όχι στριμμένο)

CPA 13.10.22: Μαλλί, επεξεργασμένο για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένο), μη λαναρισμένο ή
χτενισμένο
13.10.22.00

Μαλλί, επεξεργασμένο για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών
υλών (απανθρακωμένο), μη λαναρισμένο ή χτενισμένο

5101 [21 00 + 29 00 +
30 00]

kg

T

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

5105 [10 00 + 21 00 +
29 00 + 31 00 + 39 00 +
40 00]

kg

T

5203 00 00

kg

T

CPA 13.10.23: Υπολείμματα από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες
13.10.23.00

Νόιλς υποπροϊόντα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

CPA 13.10.24: Μαλλί και λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες, λαναρισμένες ή χτενισμένες
13.10.24.00

Μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα (περιλαμβάνεται το
μαλλί πενιέ)

CPA 13.10.25: Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο
13.10.25.00

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

CPA 13.10.26: Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες
13.10.26.00

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες, κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες

5303 90 00

kg

T

5301 [21 00 + 29 00 +
30 00] + 5302 90 00 +
5305 00 00

kg

T

CPA 13.10.29: Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, κατεργασμένες αλλά όχι νηματοποιημένες
13.10.29.00

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, κατεργασμένες αλλά όχι νηματοποιημένες

CPA 13.10.31: Συνθετικές ασυνεχείς ίνες, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση
13.10.31.00

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρα
σκευασμένες για νηματοποίηση

5506 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 90 00]

kg

T

CPA 13.10.32: Τεχνητές ίνες ασυνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση
13.10.32.00

Τεχνητές ασυνεχείς ίνες, λαναρισμένες, χτενισμένες ή επεξεργασμένες για κλώση

5507 00 00

kg

T

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

CPA 13.10.40: Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα μεταξιού
13.10.40.10

Μεταξωτό νήμα (εκτός του κλωσμένου από απορρίμματα μεταξιού), μ.σ.λ.π.

5.10.2010

PRODCOM

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

13.10.40.30

Νήμα κλωσμένο από απορρίμματα μεταξιού, μ.σ.λ.π.

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

13.10.40.50

Νήμα από μετάξι και νήμα από απορρίμματα μεταξιού, σ.λ.π.· τρίχες αλιείας
(μεσσηνέζες)

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

Μεθ. σημ.

CPA 13.10.50: Νήματα από μαλλί συσκευασμένα ή μη για λιανική πώληση· νήματα από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.10.50.10

Νήμα από λαναρισμένο μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, μ.σ.λ.π. (μη συσκευα
σμένο για τη λιανική πώληση)

5106 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 91 + 99)] + 5108 [10
(10 + 90)]

kg

T

13.10.50.30

Νήμα από χτενισμένο μαλλί ή χτενισμένες τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροει
δείς τρίχες μ.σ.λ.π.

5107 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 30 + 51 + 59 + 91 +
99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

13.10.50.50

Νήμα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, σ.λ.π.

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 13.10.61: Νήματα από βαμβάκι (εκτός από τα νήματα για ράψιμο)
13.10.61.32 z

Νήμα από βαμβάκι, μη χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για υφασμένα υφάσματα (εξαιρούνται
χαλιά και καλύμματα δαπέδου)

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.33 z

Νήμα από βαμβάκι, μη χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για πλεκτά υφάσματα και είδη καλ
τσοποιίας

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.35 z

Νήμα από βαμβάκι, μη χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για άλλες χρήσεις (περιλαμβάνονται
χαλιά και καλύμματα δαπέδου)

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.52 z

Νήμα από βαμβάκι, χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για υφασμένα υφάσματα (εξαιρούνται
χαλιά και καλύμματα δαπέδου)

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T

13.10.61.53 z

Νήμα από βαμβάκι, χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για πλεκτά υφάσματα και είδη καλτσο
ποιίας

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T
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Περιγραφή

13.10.61.55 z

Νήμα από βαμβάκι, χτενισμένο, μ.σ.λ.π., για άλλες χρήσεις (περιλαμβάνονται χαλιά
και καλύμματα δαπέδου)

13.10.61.60

Βαμβακερό νήμα (εκτός από το νήμα ραπτικής), σ.λ.π.

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

5204 [11 00 + 19 00 +
20 00]

kg

T

Μεθ. σημ.

CPA 13.10.62: Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι
13.10.62.00

Βαμβακερές ραφοκλωστές

CPA 13.10.71: Νήματα από λινάρι
13.10.71.10

Νήμα από λινάρι μ.σ.λ.π.

5306 [10 (10 + 30 + 50) +
10)]

kg

T

13.10.71.20

Νήμα από λινάρι, σ.λ.π.

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

CPA 13.10.72: Νήματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες ραφίας [που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης
κατηγορίας φυτών]· νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί
13.10.72.00

Νήμα από φυτικές ίνες ή ίνες προερχόμενες από τον βιβλικό ιστό φυτών (εξαιρεί
ται λινάρι)· νήμα από χαρτί

5307 [10 00 + 20 00] +
5308 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

CPA 13.10.81: Νήματα από τεχνητές συνεχείς ίνες, πολλαπλό ή κορδονωτό (εκτός από νήμα για ράψιμο, νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας από
πολυαμίδια, πολυεστέρες ή τεχνητή βισκόζη) μη συσκευασμένο για λιανική πώληση· νήματα από τεχνητές ίνες, συνεχείς (εκτός από
τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
13.10.81.10

Στριμμένο ή κορδονωτό νήμα από συνθετικές ίνες συνεχείς μ.σ.λ.π.

5402 [61 00 + 62 00 + 69
(10 + 90)]

kg

T

13.10.81.30

Πολύκλωνα (στριμμένα) ή καμπλαρισμένα (κορδονωτά) νήματα από τεχνητές συνε
χείς ίνες, μ.σ.λ.π.

5403 [41 00 + 42 00 +
49 00]

kg

T

13.10.81.50

Νήμα από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ίνες (εκτός από τις ραφοκλωστές), σ.λ.π.

5406 00 00

kg

T

CPA 13.10.82: Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα > 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές
13.10.82.10

Νήμα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, εκτός του νήματος ραπτικής, με κατά βάρος
περιεκτικότητα σε αυτές τις ίνες ≥ 85 % μ.σ.λ.π.

5509 [11 00 + 12 00 +
21 00 + 22 00 + 31 00 +
32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

13.10.82.50

Νήματα (εκτός του νήματος ραπτικής) που περιέχουν ≥ 85 % κατά βάρος από
συνθετικές ίνες μη συνεχείς, μ.σ.λ.π.

5511 10 00

kg

T

CPA 13.10.83: Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες ασυνεχείς, με περιεκτικότητα < 85 % κατά βάρος στις ίνες αυτές
13.10.83.20

Νήματα που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα
(εκτός του νήματος ραπτικής), σύμμεικτα με τεχνητές ίνες, μ.σ.λ.π.

5509 51 00

kg

T

13.10.83.33 z

Νήμα που περιέχει < 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς σύμμεικτο με
λαναρισμένο μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες, μ.σ.λ.π.

5509 [52 00 + 61 00 +
91 00]

kg

T
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5509 [52 00 + 61 00 +
91 00]

kg

T

Νήματα που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός
του νήματος ραπτικής), σύμμεικτα με βαμβάκι, μ.σ.λ.π.

5509 [53 00 + 62 00 +
92 00]

kg

T

13.10.83.80

Άλλα νήματα, που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από συνθετικές ίνες μη συνεχείς
(εκτός του νήματος ραπτικής), π.δ.κ.α., μ.σ.λ.π.

5509 [59 00 + 69 00 +
99 00]

kg

T

13.10.83.90

Νήματα που περιέχουν < 85 % κατά βάρος από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (εκτός
του νήματος ραπτικής), σ.λ.π.

5511 20 00

kg

T

PRODCOM

Περιγραφή

13.10.83.36 z

Νήμα που περιέχει < 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς σύμμεικτο με
χτενισμένο μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες, μ.σ.λ.π.

13.10.83.40

CPA 13.10.84: Νήματα (άλλα εκτός του νήματος για ράψιμο) από τεχνητές ίνες ασυνεχείς, μη συσκευασμένα για λιανική πώληση
13.10.84.10

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από συνθετικές ίνες μη συνεχείς,
μ.σ.λ.π.

5510 [11 00 + 12 00 +
20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

13.10.84.30

Νήματα (άλλα εκτός από νήμα για ράψιμο) από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σ.λ.π.

5511 30 00

kg

T

CPA 13.10.85: Κλωστές και νήματα για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες
13.10.85.10

Ραφοκλωστές από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες

5401 [10 (12 + 14 + 16 +
18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

13.10.85.50

Ραφοκλωστές από συνθετικές ή τεχνητές ασυνεχείς ίνες

5508 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90)]

kg

T

m2

S

NACE 13.20: Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
CPA 13.20.11: Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού
13.20.11.00

Υφασμένα υφάσματα από μετάξι ή απορρίμματα (φύρα) μεταξιού

5007 [10 00 + 20 (11 + 19
+ 21 + 31 + 39 + 41 + 51
+ 59 + 61 + 69 + 71) + 90
(10 + 30 + 50 + 90)]

CPA 13.20.12: Υφαντά υφάσματα, λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.20.12.30

Υφάσματα από λαναρισμένο μαλλί ή λαναρισμένες τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5111 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 20 00 + 30 (10 + 30 +
90) + 90 (10 + 91 + 93 +
99)]

m2

T

13.20.12.60

Υφάσματα από χτενισμένο μαλλί ή χτενισμένες τρίχες εκλεκτής ποιότητας· υφα
σμένα υφάσματα από χονδροειδείς τρίχες ή αλογότριχες

5112 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 20 00 + 30 (10 + 30 +
90) + 90 (10 + 91 + 93 +
99)] + 00)]

m2

T

CPA 13.20.13: Υφαντά υφάσματα από λινάρι
13.20.13.30

Υφάσματα από λινάρι, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λινάρι ≥ 85 %

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

13.20.13.60

Υφάσματα από λινάρι, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λινάρι < 85 %

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

Μεθ. σημ.
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CPA 13.20.14: Υφαντικές ίνες από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός
από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

13.20.14.00

Υφασμένα υφάσματα από γιούτα ή από άλλες ίνες από στελέχη φυτών

m2

T

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

CPA 13.20.19: Υφαντά υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφαντά υφάσματα από νήματα χαρτιού

13.20.19.00

Υφασμένα υφάσματα από καννάβι, ραμί ή άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, νήμα από
χαρτί (εξαιρούνται λινάρι, γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από τον
βιβλικό ιστό φυτών)

CPA 13.20.20: Βαμβακερά υφαντά υφάσματα

13.20.20.14 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος
≤ 200 g/m2, για ενδύματα

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a +
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a +
5212.1a – 5208 [.11.10 +
.21.10]a – 5212.14a

m2

T

13.20.20.17 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος
≤ 200 g/m2, για πανικά σπιτιού ή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b +
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b +
5212.1b – 5208 [.11.10 +
.21.10]b – 5212.14b

m2

T

13.20.20.19 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος
≤ 200 g/m2, για τεχνική ή βιομηχανική χρήση (εξαιρούνται γάζες και γάζες για
την επίδεση τραυμάτων)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c +
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c +
5212.1c – 5208 [.11.10 +
.21.10]c – 5212.14c

m2

T

13.20.20.20

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, με βάρος ≤ 200 g/m2, για γάζες για την
επίδεση τραυμάτων, ταινίες και επιδέσμους

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

13.20.20.31 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος
≤ 200 g/m2, για πουκάμισα, πουκαμισάκια και μπλούζες

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)]

m2

T

13.20.20.42 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος
> 200 g/m2, για ενδύματα

5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T
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5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος
> 200 g/m2, για τεχνική ή βιομηχανική χρήση

5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.60

Βαμβακερά υφάσματα, ντενίμ, > 200 g/m2 (περιλαμβάνεται και το ντενίμ εκτός
από το μπλέ)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

13.20.20.72 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, για άλλα
ενδύματα

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.74 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, για πανικά
σπιτιού ή για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.79 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, για τεχνική ή
βιομηχανική χρήση

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

PRODCOM

Περιγραφή

13.20.20.44 z

Υφασμένα υφάσματα από βαμβάκι, όχι από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος
> 200 g/m2, για πανικά σπιτιού ή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης

13.20.20.49 z

CPA 13.20.31: Υφαντά υφάσματα από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα συνεχών ινών
13.20.31.30

Υφασμένα υφάσματα από νήμα από συνθετικές και τεχνητές ίνες συνεχείς, που
κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής ή από λουρίδες ή παρόμοιες μορ
φές (περιλαμβάνονται νάιλον, άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρα, ρεγιόν βισκόζης)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19
+ 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

13.20.31.50

Υφάσματα από συνθετικό νήμα συνεχών ινών (εκτός των υφασμάτων από νήμα
υψηλής αντοχής ή από λωρίδες ή προϊόντα παρόμοιας μορφής)

5407 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 51 00 +
52 00 + 53 00 + 54 00 +
61 (10 + 30 + 50 + 90) +
69 (10 + 90) + 71 00 +
72 00 + 73 00 + 74 00 +
81 00 + 82 00 + 83 00 +
84 00 + 91 00 + 92 00 +
93 00 + 94 00]

m2

T

Μεθ. σημ.
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5408 [21 00 + 22 (10 + 90)
+ 23 00 + 24 00 + 31 00 +
32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

Μεθ. σημ.

CPA 13.20.32: Υφαντά υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες
13.20.32.10

Υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, με βάρος ινών ≥ 85 %

5512 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 21 00 + 29 (10 + 90) +
91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

13.20.32.20

Υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες με βάρος ινών < 85 %, σύμμεικτα με
βαμβάκι (εκτός των υφασμάτων από έγχρωμα νήματα)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00
+ 13 00 + 19 00 + 21 00 +
23 (10 + 90) + 29 00 +
41 00 + 49 00] + 5514
[11 00 + 12 00 + 19 (10 +
90) + 21 00 + 22 00 +
23 00 + 29 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

13.20.32.30

Υφάσματα από συνθετικές ασυνεχείς ίνες με βάρος ινών < 85 %, σύμμεικτα με
βαμβάκι, από έγχρωμα νήματα

5513 [31 00 + 39 00] +
5514 [30 (10 + 30 + 50 +
90)]

m2

T

13.20.32.40

Υφασμένα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα

5515 [13 (11 + 19) + 22
(11 + 19)]

m2

T

13.20.32.50

Υφασμένα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με
μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα

5515 [13 (91 + 99) + 22
(91 + 99)]

m2

T

13.20.32.90

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς σύμμεικτα με υλικά άλλα από μαλλί,
τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή βαμβάκι

5515 [11 (10 + 30 + 90) +
12 (10 + 30 + 90) + 19 (10
+ 30 + 90) + 21 (10 + 30 +
90) + 29 00 + 91 (10 + 30
+ 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

CPA 13.20.33: Υφαντά υφάσματα από τεχνητές ασυνεχείς ίνες
13.20.33.30

Υφάσματα από τεχνητές ασυνεχείς ίνες, εκτός των υφασμάτων από έγχρωμα
νήματα

5516 [11 00 + 12 00 +
14 00 + 21 00 + 22 00 +
24 00 + 31 00 + 32 00 +
34 00 + 41 00 + 42 00 +
44 00 + 91 00 + 92 00 +
94 00]

m2

T

13.20.33.50

Υφασμένα υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, από νήματα διαφόρων χρω
μάτων

5516 [13 00 + 23 (10 + 90)
+ 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

CPA 13.20.41: Υφαντά υφάσματα με πέλος και υφάσματα από σενίλλη, (εκτός από τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα
είδη κορδελοποιίας)
13.20.41.00

Βελούδα και πλούσες στημονιού και υφαδιού· υφάσματα σενίλλης (εξαιρούνται
υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής από βαμβάκι, φουντωτές υφαντικές επι
φάνειες, είδη κορδελοποιίας)

5801 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 23 00 + 24 00 +
25 00 + 26 00 + 31 00 +
32 00 + 33 00 + 34 00 +
35 00 + 36 00 + 90 (10 +
90)]

m2

S

CPA 13.20.42: Θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)
από βαμβάκι
13.20.42.00

Θηλειωτά (φλοκωτά) υφάσματα (τέρρυ) και παρόμοια υφασμένα υφάσματα τέρρυ,
από βαμβάκι (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T
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CPA 13.20.43: Άλλα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοια υφαντά θηλειωτά υφάσματα,(εκτός από τα είδη κορδε
λοποιίας)
13.20.43.00

Θηλειωτά (φλοκωτά) υφάσματα (τέρρυ) και παρόμοια υφασμένα υφάσματα τέρρυ,
από άλλες υφαντικές ύλες (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

5802 20 00

m2

T

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

5802 30 00

m2

S

kg

S

CPA 13.20.44: Υφάσματα με ύφανση γάζας, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)
13.20.44.00

Υφάσματα με ύφανση γάζας

CPA 13.20.45: Θυσσανωτές υφαντικές ύλες, εκτός από τάπητες
13.20.45.00

Θυσανωτά υφάσματα (φουντωτές υφαντικές επιφάνειες)

CPA 13.20.46: Υφαντά υφάσματα (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες
13.20.46.00

Υφασμένα υφάσματα από ασυνεχείς ίνες γυαλιού (περιλαμβάνονται ταινίες)

7019 [40 00 + 51 00 +
52 00 + 59 00]

NACE 13.30: Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
CPA 13.30.11: Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων
13.30.11.10

Βαφή ινών

—

—

I

13.30.11.21

Βαφή μεταξωτών νημάτων

—

—

I

13.30.11.22

Βαφή νημάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή τρίχες χονδροειδείς και
χονδρότριχες

—

—

I

13.30.11.23

Βαφή βαμβακερών νημάτων

—

—

I

13.30.11.24

Βαφή νημάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό
ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

—

—

I

13.30.11.25

Βαφή κλωστών από συνθετικές συνεχείς ίνες

—

—

I

13.30.11.26

Βαφή κλωστών από τεχνητές συνεχείς ίνες

—

—

I

13.30.11.27

Βαφή νημάτων από συνθετικές ασυνεχείς ίνες

—

—

I

13.30.11.28

Βαφή νημάτων από τεχνητές ασυνεχείς ίνες

—

—

I

CPA 13.30.12: Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται τα ενδύματα)
13.30.12.10

Λεύκανση υφασμένων μεταξωτών υφασμάτων

—

—

I

13.30.12.20

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες
χονδροειδείς ή χονδρότριχες

—

—

I

13.30.12.30

Λεύκανση υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

—

—

I

13.30.12.40

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται
από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

—

—

I

13.30.12.50

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από συνθετικές ίνες

—

—

I
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P

13.30.12.60

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από τεχνητές ίνες

—

—

I

13.30.12.70

Λεύκανση υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων σενίλλης (βελούδα)

—

—

I

13.30.12.80

Λεύκανση θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων
τέρρυ (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

—

—

I

13.30.12.90

Λεύκανση πλεκτών υφασμάτων απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

—

—

I

CPA 13.30.13: Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.13.10

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από μετάξι ή απορρίμματα (φύρα) μεταξιού

—

—

I

13.30.13.20

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες χον
δροειδείς ή χονδρότριχες

—

—

I

13.30.13.30

Βαφή υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

—

—

I

13.30.13.40

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται από
τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

—

—

I

13.30.13.50

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από συνθετικές ίνες

—

—

I

13.30.13.60

Βαφή υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από τεχνητές ίνες

—

—

I

13.30.13.70

Βαφή υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων σενίλλης

—

—

I

13.30.13.80

Βαφή θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων τέρρυ
(σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

—

—

I

13.30.13.90

Βαφή βροχιδωτών υφασμάτων και άλλων υφασμάτων (μη υφασμένων υφασμάτων,
θυσανωτών υφασμάτων που πωλούνται με το μέτρο)

—

—

I

CPA 13.30.14: Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.14.10

Τύπωση υφασμένων μεταξωτών υφασμάτων

—

—

I

13.30.14.20

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες
χονδροειδείς ή χονδρότριχες

—

—

I

13.30.14.30

Τύπωση υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

—

—

I

13.30.14.40

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται
από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί

—

—

I

13.30.14.50

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από συνθετικές ίνες

—

—

I

13.30.14.60

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και από τεχνητές ίνες

—

—

I

13.30.14.70

Τύπωση υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων σενίλλης

—

—

I

Μεθ. σημ.
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P

13.30.14.80

Τύπωση θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρομοίων υφασμάτων
τέρρυ (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

—

—

I

13.30.14.90

Τυποβαφή βροχιδωτών υφασμάτων και άλλων υφασμάτων (μη υφασμένων υφα
σμάτων, θυσανωτών υφασμάτων που πωλούνται με το μέτρο)

—

—

I

Μεθ. σημ.

CPA 13.30.19: Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.19.10

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένών μεταξωτών υφασμάτω

—

—

I

13.30.19.20

Φινίρισμα υφασμένων υφασμάτων από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, τρίχες
χονδροειδείς ή χονδρότριχες (εξαιρούνται λεύκανση, βαφή, τύπωση)

—

—

I

13.30.19.30

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων βαμβακερών υφασμάτων

—

—

I

13.30.19.40

Φινίρισμα υφασμένων υφασμάτων από λινάρι, γιούτα, άλλες ίνες που προέρχονται
από τον βιβλικό ιστό φυτών, φυτικές υφαντικές ίνες και νήματα από χαρτί (εξαι
ρούνται λεύκανση, βαφή, τύπωση)

—

—

I

13.30.19.50

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και
από συνθετικές ίνες

—

—

I

13.30.19.60

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων υφασμάτων από νήμα συνεχών ινών και
από τεχνητές ίνες

—

—

I

13.30.19.70

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος υφασμένων υφασμάτων με πέλος και υφάσματα σενίλ
λης

—

—

I

13.30.19.80

Λοιποί τρόποι φινιρίσματος θηλειωτών (φλοκωτών) υφασμάτων (τέρρυ) και παρο
μοίων υφασμάτων τέρρυ (σπογγώδους μορφής, πετσετέ)

—

—

I

13.30.19.90

Άλλα εξαρτήματα βροχιδωτών υφασμάτων και άλλων υφασμάτων (μη υφασμένων
υφασμάτων, θυσανωτών υφασμάτων που πωλούνται με το μέτρο)

—

—

I

13.30.19.95

Υπηρεσίες φινιρίσματος ειδών ένδυσης

—

—

I

kg

T

kg

T

NACE 13.91: Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
CPA 13.91.11: Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτά και κροσέ
13.91.11.00

Υφάσματα με πέλος, θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτά ή
κροσέ

6001 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 29 00 + 91 00 +
92 00 + 99 00]

CPA 13.91.19: Άλλα υφάσματα πλεκτά και κροσέ, όπου περιλαμβάνεται η απομίμηση γούνας με πλέξιμο
13.91.19.10

Πλεκτά υφάσματα, π.δ.κ.α.

6002 [40 00 + 90 00] +
6003 [10 00 + 20 00 + 30
(10 + 90) + 40 00 + 90 00]
+ 6004 [10 00 + 90 00] +
6005 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 31 (10 +
50 + 90) + 32 (10 + 50 +
90) + 33 (10 + 50 + 90) +
34 (10 + 50 + 90) + 41 00
+ 42 00 + 43 00 + 44 00 +
90 (10 + 90)] + 6006
[10 00 + 21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 31 (10 +
90) + 32 (10 + 90) + 33 (10
+ 90) + 34 (10 + 90) +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 90 00]
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4304 00 00

Όγκος
Φυσ. μον.

P

—

S

Μεθ. σημ.

NACE 13.92: Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
CPA 13.92.11: Κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα ταξιδίου, εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες
13.92.11.30

Κουβέρτες (εκτός των ηλεκτρικών) και βελέντζες ταξιδιού, μάλλινες

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

13.92.11.50

Κουβέρτες (εκτός των ηλεκτρικών) κ.λπ., από συνθετικές ίνες

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

13.92.11.90

Κουβέρτες (εκτός των ηλεκτρικών) και βελέντζες ταξιδιού, από άλλες υφαντικές
ύλες

6301 [30 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

p/st

S

CPA 13.92.12: Σεντόνια και μαξιλαροθήκες
13.92.12.30

Πλεκτά λευκά είδη κλινοστρωμνής, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6302 10 00

kg

S

13.92.12.53

Λευκά είδη κλινοστρωμνής, βαμβακερά

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

13.92.12.55

Λευκά είδη κλινοστρωμνής, λινά

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

13.92.12.59

Άλλα λευκά είδη κλινοστρωμνής, υφασμένα, από άλλες υφαντικές ύλες

6302 [22 90 + 29 90 +
32 90 + 39 90]

kg

S

13.92.12.70

Άλλα λευκά είδη κλινοστρωμνής, μη υφασμένα

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

CPA 13.92.13: Τραπεζομάντιλα και πετσέτες φαγητού
13.92.13.30

Πλεκτά επιτραπέζια λευκά είδη, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6302 40 00

kg

S

13.92.13.53

Επιτραπέζια λευκά είδη, βαμβακερά

6302 51 00

kg

S

13.92.13.55

Επιτραπέζια λευκά είδη, λινά

6302 59 10

kg

S

13.92.13.59

Πανικά τραπεζιού, από υφασμένες συνθετικές ή τεχνητές ίνες και άλλα υφασμένα ή
μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρούνται βαμβάκι, λινάρι)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

13.92.13.70

Επιτραπέζια λευκά είδη από άλλες υφαντικές ύλες, μη υφασμέ

6302 53 10

kg

S

CPA 13.92.14: Λινές πετσέτες μπάνιου και κουζίνας
13.92.14.30

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι

6302 60 00

kg

S

13.92.14.50

Υφασμένα πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, από υφαντικές ύλες (εξαιρούνται
υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι)

6302 [91 00 + 93 90 + 99
(10 + 90)]

kg

S

13.92.14.70

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, από μη υφασμένες συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6302 93 10

kg

S

CPA 13.92.15: Παραπετάσματα (περιλαμβάνονται και τα πτυχωτά) κάθε είδους για εσωτερικούς χώρους, πόρτες και παράθυρα· γύροι κουρτινών ή
κρεβατιών
13.92.15.30

Παραπετάσματα και εσωτερικές περσίδες, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι
κρεβατιών, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S
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P

13.92.15.50

Παραπετάσματα και εσωτερικές περσίδες, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι
κρεβατιών, από υφασμένα υφάσματα

6303 [91 00 + 92 90 +
99 90]

m2

S

13.92.15.70

Παραπετάσματα και εσωτερικές περσίδες, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι
κρεβατιών, από μη υφασμένα υφάσματα

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

Μεθ. σημ.

CPA 13.92.16: Άλλα οικιακά είδη π.δ.κ.α., σύνολα υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για καλύμματα, ταπετσαρίες και παρόμοια
είδη
13.92.16.20

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν,
Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (περιλαμβάνονται
ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

5805 00 00

—

S

13.92.16.40

Καλύμματα κρεβατιών

6304 [11 00 + 19 (10 + 30
+ 90)]

p/st

S

13.92.16.60

Είδη επίπλωσης περιλαμβανομένων των καλυμμάτων επίπλων και μαξιλαριών (εξαι
ρούνται κλινοσκεπάσματα, κλινοσκεπάσματα ταξιδιού, πανικά κρεβατιού, τραπε
ζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, παραπετάσματα, περσίδες, γύροι και καλύμματα
κρεβατιού)

6304 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 00]

—

S

13.92.16.80

Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμένων υφασμάτων και
νήματα για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων
τραπεζομάντιλων, πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σ.λ.π.

6308 00 00

—

S

CPA 13.92.21: Σάκοι και σακίδια που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων
13.92.21.30

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από βαμβάκι

6305 20 00

kg

S

13.92.21.50

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, από λουρίδες
πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

13.92.21.70

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από λουρίδες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου
(εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

13.92.21.90

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας (εξαιρούνται από βαμβάκι ή λουρίδες πολυαιθυ
λενίου ή πολυπροπυλενίου)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90
+ 39 00 + 90 00]

kg

S

CPA 13.92.22: Μουσαμάδες (καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ.), εξωτερικά προπετάσματα (τέντες) και περσίδες παραθύρων. Ιστία για
σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνα και είδη κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώ
ματα)
13.92.22.10

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)
(εξαιρούνται καλύμματα τροχόσπιτων)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

13.92.22.30

Αντίσκηνα, σκηνές

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

13.92.22.50

Πανιά (ιστία)

6306 30 00

kg

S

13.92.22.70

Φουσκωτά στρώματα και άλλα είδη κατασκήνωσης

6306 [40 00 + 91 00 +
99 00]

kg

S

kg

S

CPA 13.92.23: Αλεξίπτωτα (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτα· εξαρτήματα αυτών
13.92.23.00

Αλεξίπτωτα και στροφόπτωτα, μέρη και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κατευ
θυνόμενα αλεξίπτωτα)

8804 00 00

CPA 13.92.24: Καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια κάθε είδους, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια, υπνόσακκοι και
παρόμοια είδη, που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στην οποία περιλαμ
βάνεται και εκείνη από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες
13.92.24.30

Υπνόσακοι

9404 30 00

p/st

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

13.92.24.93

Είδη κλινοστρωμνής (εκτός των στρωμάτων και υπνοσάκων), παραγεμισμένα με
φτερά

9404 90 10

p/st @

S

13.92.24.99

Είδη κλινοστρωμνής (εκτός των στρωμάτων και υπνοσάκων), άλλα

9404 90 90

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 13.92.29: Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρό
μοια υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)
13.92.29.53

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια
είδη καθαρισμού, από υφάσματα μη υφασμένα

6307 10 30

kg

S

13.92.29.57

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια
είδη καθαρισμού [εξαιρούνται τα πλεκτά υφάσματα (απλής πλέξης και πλέξης
κροσέ) και τα μη υφασμένα υφάσματα]

6307 10 90

kg

S

13.92.29.90

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια, από υφά
σματα πλεκτά (απλής πλέξης, πλέξης κροσέ), σωσίβια γιλέκα, σωσίβιες ζώνες και
άλλα έτοιμα είδη

6307 [10 10 + 20 00 + 90
(10 + 91 + 99)]

kg

S

m2

S

5702 [10 00 + 20 00 + 31
(10 + 80) + 32 (10 + 90) +
39 00 + 41 (10 + 90) + 42
(10 + 90) + 49 00 + 50 (10
+ 31 + 39 + 90) + 91 00 +
92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

5703 [10 00 + 20 (12 + 18
+ 92 + 98) + 30 (12 + 18 +
82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

NACE 13.93: Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
CPA 13.93.11: Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, με κόμπους
13.93.11.00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με
περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού

5701 [10 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

CPA 13.93.12: Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, υφασμένα, όχι θυσσανωτά ούτε φλοκωτά
13.93.12.00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φου
ντωτά ούτε φλοκωτά

CPA 13.93.13: Τάπητες (χαλιά) και άλλα υφαντικά καλύμματα δαπέδου, θυσσανωτά
13.93.13.00

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά

CPA 13.93.19: Άλλοι τάπητες (χαλιά) και υφαντικά καλύμματα δαπέδου (συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα)
13.93.19.30

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου, κεντημένα με βελόνα (εξαιρούνται φου
ντωτά ή φλοκωτά)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

13.93.19.90

Άλλα χαλιά και άλλα υφαντά καλύμματα δαπέδου, π.δ.κ.α.

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

kg

S

NACE 13.94: Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
CPA 13.94.11: Σπάγγοι, κορδόνια, σχοινιά και καλώδια, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών
13.94.11.30

Σπάγκοι/σχοινιά/χοντρά σχοινιά ή καλώδια, από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες από
αγαύη (Agave), από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από τον
βιβλικό ιστό φυτών και σκληρές ίνες φύλλων (εξαιρούνται σπάγκοι για δεσίματα
ή δεματιάσματα)

5607 [29 00 + 90 20]
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

13.94.11.53

Σπάγγοι από σκληρές ίνες (αγροτικής χρήσης)

5607 21 00

kg

S

13.94.11.55

Σπάγγοι από συνθετικές ύλες (αγροτικής χρήσης)

5607 41 00

kg

S

13.94.11.60

Σχοινιά/χοντρά σχοινιά/καλώδια από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, νάιλον ή
άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρα, με τίτλο > 50 000 decitex, από άλλες συνθετικές
ίνες (εξαιρούνται σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα)

5607 [49 (11 + 19) + 50
(11 + 19 + 90)]

kg

S

13.94.11.70

Σπάγκοι από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, νάιλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυε
στέρα, με τίτλο ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (εξαιρούνται σπάγκοι για δεσίματα ή
δεματιάσματα)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

13.94.11.90

Σπάγκοι, σχοινιά, χοντρά σχοινιά και καλώδια από άλλες υφαντουργικές ύλες
(εξαιρούνται γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από τον βιβλικό ιστό φυτών,
σιζάλ, αβάκα ή άλλες σκληρές ίνες φύλλων και συνθετικές ίνες)

5607 90 90

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 13.94.12: Δίχτυα με κόμπους από σπάγκους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμα δίχτυα από υφαντικές ύλες· είδη από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.
13.94.12.33

Έτοιμα δίχτυα αλιείας από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά από συνθετικές ή
τεχνητές ίνες (εξαιρούνται απόχες)

5608 11 20

kg

S

13.94.12.35

Άλλα έτοιμα δίχτυα ψαρέματος από νάιλον, πολυαμίδια ή άλλες τεχνητές ή
συνθετικές ίνες

5608 11 80

kg

S

13.94.12.53

Έτοιμα δίχτυα αλιείας από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά από νάιλον ή άλλα
πολυαμίδια (εξαιρούνται δίχτυα σε τόπια που έχουν παρασκευαστεί με βελονάκι,
φιλέδες για μαλλιά, δίχτυα αθλητικής χρήσης και δίχτυα αλιείας)

5608 19 11

kg

S

13.94.12.55

Έτοιμα δίχτυα αλιείας από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια (εξαιρούνται δίχτυα σε τόπια
που έχουν παρασκ. με βελονάκι, φιλέδες για μαλλιά, δίχτυα αθλητικής χρήσης και
δίχτυα αλιείας, καθώς και δίχτυα που έχουν κατασκ. από σπάγκους, καλώδια ή
σχοινιά)

5608 19 19

kg

S

13.94.12.59

Άλλα δίχτυα με κόμπους από άλλες υφαντικές ύλες

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

13.94.12.80

Είδη από σπάγγο ή από σκοινιά κάθε είδους

5609 00 00

kg

S

NACE 13.95: Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

CPA 13.95.10: Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.95.10.10

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους ≤ 25 g/m2

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

13.95.10.20

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους > 25 g/m2 και ≤ 70 g/m2

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

13.95.10.30

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους > 70 g/m2 και ≤ 150 g/m2

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

13.95.10.50

Άλλα μη υφασμένα υφάσματα, βάρους > 150 g/m2

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

L 262/48

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PRODCOM

13.95.10.70

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα (περιλαμβάνονται είδη κατα
σκευασμένα από μη υφασμένα υφάσματα· εξαιρούνται ενδύματα)

5.10.2010

5603 [11 10 + 12 10 +
13 10 + 14 10 + 91 10 +
92 10 + 93 10 + 94 10]

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

kg

S

kg

S

Μεθ. σημ.

NACE 13.96: Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
CPA 13.96.11: Επιμεταλλωμένα νήματα ή επιμεταλλωμένα νήματα υπό μορφή κορδονέτου
13.96.11.00

Επιμεταλλωμένα και μεταλλικά νήματα

5605 00 00

CPA 13.96.12: Υφαντά υφάσματα από μεταλλική κλωστή και υφαντά υφάσματα από επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.
13.96.12.00

Υφασμένα υφάσματα από μεταλλικά νήματα και υφασμένα υφάσματα από επιμε
ταλλωμένα νήματα, που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επίπλωση ή παρόμοιες
χρήσεις

5809 00 00

CPA 13.96.13: Νήματα και σχοινιά από ελαστικό, επικαλυμμένα με υφαντικά υλικά· υφαντικό νήμα και λωρίδες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με
ελαστικό ή πλαστικό
13.96.13.00

Νήματα και σχοινιά από ελαστικό (καουτσούκ), επικαλυμμένα με υφαντικές ύλες·
υφαντικά νήματα και λουρίδες εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυ
μένα με καουτσούκ ή πλαστικές ύλες

5604 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

m2

S

CPA 13.96.14: Υφάσματα κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα π.δ.κ.α.
13.96.14.00

Υφάσματα επιχρισμένα

5901 [10 00 + 90 00] +
5903 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 90 (10 + 91 +
99)] + 00)]

CPA 13.96.15: Υφασμένα φύλλα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες
ή ρεγιόν βισκόζης
13.96.15.00

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα
υψηλής αντοχής, από νάιλον, άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρα ή ρεγιόν βισκόζης

5902 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

CPA 13.96.16: Προϊόντα και είδη κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις (περιλαμβάνονται φιτίλια, αμίαντα φωτισμού, εύκαμπτοι σωλήνες,
ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, γάζα και ύφασμα για κόσκινα και φίλτρα)
13.96.16.20

Εύκαμπτοι υδροσωλήνες (μάνικες) και παρόμοια είδη, από υφαντικές ύλες (για
αντλίες)

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

13.96.16.50

Φυτίλια, ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης και σωλήνες, από υφαντικές
ύλες

5908 00 00 + 5910 00 00
+ 5911 [10 00 + 20 00 +
40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

13.96.16.80

Υφάσματα και πιλήματα, που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε
παρόμοιες μηχανές (περιλαμβάνονται για πολτό ή αμιαντοτσιμέντο)

5911 [31 (11 + 19 + 90) +
32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

CPA 13.96.17: Είδη κορδελοποιίας· ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικές γαρνιτούρες
και τα παρόμοια
13.96.17.30

Στενά υφασμένα υφάσματα (είδη κορδελοποιίας) εκτός των ετικεττών, εμβλημάτων
και άλλων παρόμοιων ειδών

5806 [10 00 + 20 00 +
31 00 + 32 (10 + 90) +
39 00 + 40 00]

—

S

13.96.17.50

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες (εξαιρούνται κεντη
μένα)

5807 [10 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

—

S
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
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Περιγραφή

Ταινιοπλέγματα σε τόπια· κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι και θύσανοι
σφαιρικοί (πομπόν), διακοσμητικά ταινιοπλέγματα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ)

L 262/49

5808 [10 00 + 90 00]

Όγκος
Φυσ. μον.

P

—

S

Μεθ. σημ.

NACE 13.99: Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
CPA 13.99.11: Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια,
σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
13.99.11.30

Τούλια και άλλα διχτυωτά υφάσματα

5804 [10 (10 + 90)]

—

S

13.99.11.50

Μηχανοποίητη δαντέλα σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5804 [21 (10 + 90) + 29
(10 + 90)]

—

S

13.99.11.70

Χειροποίητη δαντέλα σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5804 30 00

—

S

CPA 13.99.12: Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
13.99.12.30

Κεντήματα (χημικά, αστήρικτα ή με βάση αποκομμένη) σε τόπια, ταινίες ή αυτο
τελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5810 [10 (10 + 90)]

—

S

13.99.12.50

Κεντήματα από βαμβάκι, σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ)

5810 [91 (10 + 90)]

—

S

13.99.12.70

Κεντήματα από άλλες υφαντικές ύλες σε τόπια, ταινίες ή αυτοτελή διακοσμητικά
σχέδια (μοτίφ) (εξαιρούνται χημικά, αστήρικτα ή με βάση αποκομμένη και από
βαμβάκι)

5810 [92 (10 + 90) + 99
(10 + 90)]

—

S

5602 [10 (11 + 19 + 31 +
38 + 90) + 21 00 + 29 00 +
90 00]

kg

S

CPA 13.99.13: Πίλημα, επενδυμένο, επικαλυμμένο ή λαμιναρισμένο
13.99.13.00

Πίλημα

CPA 13.99.14: Υφαντικές ίνες με μήκος ≤ 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες
13.99.14.00

Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές
ύλες

kg

S

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

5811 00 00

m2

S

9616 20 00

p/st @

S

p/st @

S

5601 30 00

CPA 13.99.15: Νήματα και λωρίδες υπό μορφή κορδονέτου· νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»
13.99.15.00

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρό
μοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες, πλάτους ≤ 5 mm·
νήματα σενίλλης· νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

CPA 13.99.16: Υφαντουργικά προϊόντα καπιτονέ σε τόπια
13.99.16.00

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια (εκτός των κεντημάτων της κλάσης 58.10)

CPA 13.99.19: Άλλα κλωστοϋφαντουργικά και υφαντουργικά προϊόντα π.δ.κ.α.
13.99.19.00

Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών, …

NACE 14.11: Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
CPA 14.11.10: Ενδύματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
14.11.10.00

Δερμάτινα είδη ιματισμού

4203 10 00
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

NACE 14.12: Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
CPA 14.12.11: Ανδρικά σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
14.12.11.20

Σύνολα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για άνδρες ή
αγόρια

6203 [22 10 + 23 10 +
29 11]

p/st

S

14.12.11.30

Σακάκια και μπλέιζερ εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για
άνδρες ή αγόρια

6203 [32 10 + 33 10 +
39 11]

p/st

S

CPA 14.12.12: Ανδρικά παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σόρτς, για επαγγελματική και βιομηχανική
χρήση
14.12.12.40

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, εργασίας, από βαμβάκι ή από συν
θετικές ή τεχνητές ίνες, για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 11 + 43 11 +
49 11]

p/st

S

14.12.12.50

Φόρμες εργασίας με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 51 + 43 31 +
49 31]

p/st

S

CPA 14.12.21: Γυναικεία σύνολα, σακάκια κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
14.12.21.20

Σύνολα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή
κορίτσια

6204 [22 10 + 23 10 +
29 11]

p/st

S

14.12.21.30

Σακάκια και μπλέιζερ εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για
γυναίκες ή κορίτσια

6204 [32 10 + 33 10 +
39 11]

p/st

S

CPA 14.12.22: Γυναικεία παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς, για επαγγελματική χρήση
14.12.22.40

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, εργασίας, από βαμβάκι ή από συν
θετικές ή τεχνητές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [62 11 + 63 11 +
69 11]

p/st

S

14.12.22.50

Φόρμες εργασίας με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [62 51 + 63 31 +
69 31]

p/st

S

CPA 14.12.30: Άλλα ενδύματα εργασίας
14.12.30.13

Άλλα ενδύματα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για
άνδρες ή αγόρια

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

14.12.30.23

Άλλα ενδύματα εργασίας, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, για
γυναίκες ή κορίτσια

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

NACE 14.13: Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
CPA 14.13.11: Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.11.10

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής
πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ, άνορακ, μπουφάν και
αντιανεμικά), για άνδρες ή αγόρια

6101 [20 10 + 30 10 +
90 20]

p/st

S

14.13.11.20

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, μπουφάν, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, από
υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ), για
άνδρες ή αγόρια

6101 [20 90 + 30 90 +
90 80]

p/st

S
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P

Μεθ. σημ.

CPA 14.13.12: Κοστούμια, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς,
πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.12.30

Σακάκια και μπλέιζερ από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή
αγόρια

6103 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 00]

p/st

S

14.13.12.60

Κοστούμια και σύνολα, από υφάσματα απλής πλέξης και πλέξης κροσέ, για άνδρες
ή αγόρια

6103 [10 (10 + 90) + 22 00
+ 23 00 + 29 00]

p/st

S

14.13.12.70

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, παντελόνια κοντά (σορτς), φόρμες εργα
σίας με τιράντες (σαλοπέτ), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για
άνδρες ή αγόρια

6103 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00]

p/st

S

CPA 14.13.13: Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.13.10

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής
πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ), για γυναίκες ή κορί
τσια

6102 [10 10 + 20 10 +
30 10 + 90 10]

p/st

S

14.13.13.20

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, μπουφάν, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, από
υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (εξαιρούνται σακάκια και μπλέιζερ), για
γυναίκες ή κορίτσια

6102 [10 90 + 20 90 +
30 90 + 90 90]

p/st

S

CPA 14.13.14: Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια κάθε είδους, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) πλεκτά ή κροσέ για γυναίκες ή
κορίτσια
14.13.14.30

Σακάκια και μπλέιζερ, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες
ή κορίτσια

6104 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 00]

p/st

S

14.13.14.60

Κοστούμια και σύνολα, από υφάσματα απλής πλέξης και πλέξης κροσέ, για γυναί
κες ή κορίτσια

6104 [13 00 + 19 (20 + 90)
+ 22 00 + 23 00 + 29 (10 +
90)]

p/st

S

14.13.14.70

Φορέματα, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

14.13.14.80

Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέ
ξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6104 [51 00 + 52 00 +
53 00 + 59 00]

p/st

S

14.13.14.90

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, παντελόνια κοντά (σορτς), φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ), από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή
κορίτσια

6104 [61 00 + 62 00 +
63 00 + 69 00]

p/st

S

CPA 14.13.21: Παλτά, αδιάβροχα, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά
ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.21.10

Αδιάβροχα, για άνδρες ή αγόρια

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

14.13.21.20

Παλτά, ημίπαλτα, κάπες κ.λπ., για άνδρες ή αγόρια

6201 [11 00 + 12 90 +
13 90 + 19 00]

p/st

S

14.13.21.30

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, για άνδρες ή αγόρια
(εκτός από σακάκια και μπλέιζερ, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εμποτισμένα,
επιχρισμένα, επικαλυμμένα, λαμιναρισμένα ή συνδυασμένα με καουτσούκ)

6201 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 00]

p/st

S
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CPA 14.13.22: Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.22.10

Κοστούμια (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγό

6203 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 30 + 90)]

p/st

S

14.13.22.20

Σύνολα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 [22 80 + 23 80 + 29
(18 + 30 + 90)]

p/st

S

p/st

S

CPA 14.13.23: κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.23.00

Σακάκια και μπλέιζερ (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή
αγόρια

6203 [31 00 + 32 90 +
33 90 + 39 (19 + 90)]

CPA 14.13.24: Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή
κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.24.42

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο (εξαιρούνται εργασίας), από ύφασμα
«denim», για άνδρες ή αγόρια

6203 42 31

p/st

S

14.13.24.44

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο και κοντά παντελόνια (σορτς), από μαλλί
ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας)
για άνδρες ή αγόρια

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

14.13.24.45

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
(εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας), για άνδρες ή αγόρια

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

14.13.24.48

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, από βαμβάκι (εξαιρούνται «denim»,
απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

14.13.24.49

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, κοντά παντελόνια (σορτς) και φόρμες με
τιράντες (σαλοπέτ) (εξαιρούνται μαλλί, βαμβάκι και συνθετικές ή τεχνητές ίνες,
απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 49 90

p/st

S

14.13.24.55

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι, μαλλί και τεχνητές ή συνθετικές ίνες
(εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας), για άνδρες ή αγόρια

6203 [41 30 + 42 59 +
43 39 + 49 39]

p/st

S

14.13.24.60

Κοντά παντελόνια (σορτς), από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαι
ρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6203 [42 90 + 43 90 +
49 50]

p/st

S

CPA 14.13.31: Παλτά, ημίπαλτα, κάπες, επενδύτες, άνορακ, αδιάβροχα, αντιανεμικά και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά
ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.31.10

Αδιάβροχα, για γυναίκες ή κορίτσια

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

14.13.31.20

Παλτά κ.λπ., για γυναίκες ή κορίτσια

6202 [11 00 + 12 90 +
13 90 + 19 00]

p/st

S

14.13.31.30

Άνορακ, μπλουζόν για το σκι, αντιανεμικά και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή
κορίτσια (εκτός από σακάκια και μπλέιζερ, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εμποτι
σμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα, λαμιναρισμένα ή συνδυασμένα με καουτσούκ)

6202 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 00]

p/st

S

CPA 14.13.32: Κοστούμια και σύνολα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.32.10

Κοστούμια-ταγιέρ (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή
κορίτσια

6204 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

14.13.32.20

Σύνολα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [21 00 + 22 80 +
23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S
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CPA 14.13.33: Σακάκια κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.33.30

Σακάκια και μπλέιζερ (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή
κορίτσια

6204 [31 00 + 32 90 +
33 90 + 39 (19 + 90)]

CPA 14.13.34: Φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.34.70

Φορέματα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 49 (10 +
90)]

p/st

S

14.13.34.80

Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ) (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [51 00 + 52 00 +
53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 14.13.35: Παντελόνια, φόρμες με μπούστο και με τιράντες, παντελόνια ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή
κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.35.42

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο (εξαιρούνται εργασίας), από ύφασμα
«denim», για γυναίκες ή κορίτσια

6204 62 31

p/st

S

14.13.35.48

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο, από βαμβάκι (εξαιρούνται «denim»,
εργασίας), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

14.13.35.49

Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο για γυναίκες ή
κορίτσια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες
(εκτός από τα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ και τα ενδύματα εργασίας)

6204 [61 10 + 63 18 +
69 18]

p/st

S

14.13.35.51

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ, εργασίας), για γυναίκες και κορίτσια

6204 62 59

p/st

S

14.13.35.61

Κοντά παντελόνια (σορτς), από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 62 90

p/st

S

14.13.35.63

Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται βαμβάκι,
απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, εργασίας), και κοντά παντελόνια (σορτς), από μαλλί
ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για
γυναίκες ή κορίτσια

6204 [61 85 + 63 39 +
69 39]

p/st

S

14.13.35.65

Κοντά παντελονάκια (σορτς), από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται απλής
πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

14.13.35.69

Παντελόνια, παντελόνια μέχρι το γόνατο, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), από άλλες
υφαντικές ύλες (εξαιρούνται βαμβάκι, μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συνθε
τικές ή τεχνητές ίνες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6204 69 90

p/st

S

6105 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 90 (10 + 90)]

p/st

S

NACE 14.14: Κατασκευή εσωρούχων
CPA 14.14.11: Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια, πλεκτά ή κροσέ
14.14.11.00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για
άνδρες ή αγόρια

CPA 14.14.12: Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.14.12.20

Σλιπ και σώβρακα (περιλαμβάνονται μποξεράκια), από υφάσματα απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6107 [11 00 + 12 00 +
19 00]

p/st

S

14.14.12.30

Νυχτικά και πιτζάμες, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή
αγόρια

6107 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.12.40

Ρόμπες δωματίου, ρόμπες λουτρού και παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής
πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

L 262/54

PRODCOM

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P
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S
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CPA 14.14.13: Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ, πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.14.13.10

Μπλούζες, πουκάμισα και πουκαμισάκια, και μπλούζες-πουκάμισα, από υφάσματα
απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6106 [10 00 + 20 00 + 90
(10 + 30 + 50 + 90)]

CPA 14.14.14: Σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, κυλότες, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, και παρόμοια είδη πλεκτά ή κροσέ, για
γυναίκες ή κορίτσια
14.14.14.20

Σλιπ και κιλότες (περιλαμβάνονται μποξεράκια), από υφάσματα απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.14.30

Νυχτικά και πιτζάμες, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή
κορίτσια

6108 [31 00 + 32 00 +
39 00]

p/st

S

14.14.14.40

Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και
παρόμοια είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή
κορίτσια

6108 [91 00 + 92 00 +
99 00]

p/st

S

14.14.14.50

Μεσοφόρια (κομπινεζόν) και μισά μεσοφόρια, από υφάσματα απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

p/st

S

CPA 14.14.21: Πουκάμισα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.14.21.00

Πουκάμισα και πουκαμισάκια (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για
άνδρες ή αγόρια

6205 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 80)]

CPA 14.14.22: Φανελάκια, σλιπ και άλλα σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, μπουρνούζια, ρόμπες από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ,
για άνδρες ή αγόρια
14.14.22.20

Σλιπ και σώβρακα (περιλαμβάνονται μποξεράκια) (εξαιρούνται απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ), για άνδρες ή αγόρια

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

14.14.22.30

Νυχτικά και πιτζάμες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή
αγόρια

6207 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.22.40

Φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου
και παρόμοια είδη (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή
αγόρια

6207 [91 00 + 99 (10 +
90)]

p/st @

S

CPA 14.14.23: Μπλούζες, πουκάμισα και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.14.23.00

Μπλούζες, πουκάμισα και πουκαμισάκια, και μπλούζες-πουκάμισα (εξαιρούνται
απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6206 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 00 + 90 (10 +
90)]

p/st

S

CPA 14.14.24: Φανελάκια κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφόρια, κυλότες, νυχτικά, πιτζάμες, νεγκλιζέ, μπουρνούζια, ρόμπες και παρόμοια
είδη, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια
14.14.24.30

Νυχτικά και πιτζάμες (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή
κορίτσια

6208 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.24.50

Μεσοφόρια (κομπινεζόν) και μισά μεσοφόρια (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

14.14.24.60

Φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, σλιπ, κιλότες (περιλαμβάνονται
μποξεράκια), ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες
δωματίου και παρόμοια είδη, από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6208 91 00

p/st @

S

14.14.24.80

Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου, φανε
λάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, σλιπ και κιλότες (περιλαμβάνονται μπο
ξεράκια), από υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (εξαιρούνται απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ), για γυναίκες

6208 92 00

p/st @

S
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6208 99 00

Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 14.14.25: Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, είτε είναι
πλεκτά ή κροσέ είτε όχι
14.14.25.30

Στηθόδεσμοι (σουτιέν)

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

14.14.25.50

Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες-κιλότες και συνδυασμοί (περιλαμβά
νονται κορμάκια με ρυθμιζόμενα τιραντάκια)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

14.14.25.70

Τιράντες, ζαρτιέρες, καλτσοδέτες και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

6212 90 00

—

S

6109 [10 00 + 90 (20 +
90)]

p/st

S

—

S

p/st

S

p/st @

S

CPA 14.14.30: Τι-σερτ και φανελάκια κάθε είδους, πλεκτά ή κροσέ
14.14.30.00

Τι-σερτ, φανελάκια χωρίς μανίκια και άλλα φανελάκια, από πλεκτό

NACE 14.19: Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
CPA 14.19.11: Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ
14.19.11.00

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη, από υφάσματα απλής
πλέξης/πλέξης κροσέ· περιλαμβάνονται φανελάκια, φορμίτσες, βρακάκια, ελαστικά
ενδύματα, πάνες, είδη γαντοποιΐας, εξωτερικά ενδύματα (για παιδιά ύψους ≤ 86
cm)

6111 [20 (10 + 90) + 30
(10 + 90) + 90 (11 + 19 +
90)]

CPA 14.19.12: Αθλητικά ενδύματα, στολές σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλα ενδύματα, πλεκτά ή κροσέ
14.19.12.10

Αθλητικές φόρμες από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6112 [11 00 + 12 00 +
19 00]

14.19.12.30

Κοστούμια και σύνολα του σκι από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6112 20 00

14.19.12.40

Μαγιό από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για άνδρες ή αγόρια

6112 [31 (10 + 90) + 39
(10 + 90)]

p/st

S

14.19.12.50

Μαγιό από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια

6112 [41 (10 + 90) + 49
(10 + 90)]

p/st

S

14.19.12.90

Άλλα ενδύματα από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (περιλαμβάνονται
κορμάκια με κανονικό μανίκι)

6114 [20 00 + 30 00 +
90 00]

kg

S

CPA 14.19.13: Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση
δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτά ή κροσέ
14.19.13.00

Κοινά γάντια, μονοκόμματα γάντια (χωρίς δάχτυλα, μόνο αντίχειρας) και γάντια με
κομμένα τα ακροδάχτυλα, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6116 [10 (20 + 80) + 91 00
+ 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

p/st @

S

—

S

—

S

CPA 14.19.19: Άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης και μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτά ή κροσέ
14.19.19.30

Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα και παρόμοια
είδη, από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

6117 10 00

14.19.19.60

Συμπληρώματα του ενδύματος και μέρη τους, από υφάσματα απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ (εξαιρούνται είδη γαντοποιΐας, σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φου
λάρια), κασκόλ, μαντίλες και βέλα)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

CPA 14.19.21: Βρεφικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ
14.19.21.00

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη, από άλλα υφάσματα
εκτός των απλής πλέξης και πλέξης κροσέ (για παιδιά ύψους ≤ 86 cm)· περιλαμ
βάνονται φανελάκια, φορμίτσες, βρακάκια, ελαστικά ενδύματα, πάνες, είδη γαντο
ποιΐας, εξωτερικά ενδύματα

6209 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 90)]
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Όγκος
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P

Μεθ. σημ.

CPA 14.19.22: Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), στολές σκι, μαγιό κολύμβησης· άλλα ενδύματα από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή
κροσέ
14.19.22.10

Γιλέκα, αθλητικές φόρμες, φόρμες για τρέξιμο (jogging) και άλλα ενδύματα,
π.δ.κ.α. (εξαιρούνται κοστούμια και σύνολα του σκι, απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ),για άνδρες ή αγόρια

6211 [32 (31 + 41 + 42 +
90) + 33 (31 + 41 + 42 +
90) + 00)]

p/st @

S

14.19.22.20

Γιλέκα, αθλητικές φόρμες, φόρμες για τρέξιμο (jogging) και άλλα ενδύματα,
π.δ.κ.α. (εξαιρούνται κοστούμια και σύνολα του σκι, απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ), για γυναίκες ή κορίτσια

6211 [41 00 + 42 (31 + 41
+ 42 + 90) + 43 (31 + 41 +
42 + 90) + 00)]

p/st @

S

14.19.22.30

Σύνολα του σκι

6211 20 00

p/st

S

14.19.22.40

Μαγιό (εξαιρούνται από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για άνδρες ή
αγόρια

6211 11 00

p/st

S

14.19.22.50

Μαγιό (εξαιρούνται από υφάσματα απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ), για γυναίκες ή
κορίτσια

6211 12 00

p/st

S

CPA 14.19.23: Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, βέλα, γραβάτες, γάντια και άλλα έτοιμα εξαρτήματα ένδυσης· μέρη ενδυμάτων ή
εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α.
14.19.23.10

Μαντήλια

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

14.19.23.33

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα και
παρόμοια είδη (εξαιρούνται από μετάξι ή απορρίματα μεταξιού, απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ)

6214 [20 00 + 30 00 +
40 00 + 90 00]

p/st

S

14.19.23.38

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα και
παρόμοια είδη, από μετάξι ή απορρίματα μεταξιού (εξαιρούνται απλής πλέξης ή
πλέξης κροσέ)

6214 10 00

p/st

S

14.19.23.53

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες (εξαιρούνται από μετάξι ή απορρίματα
μεταξιού, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

14.19.23.58

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, από μετάξι ή απορρίματα μεταξιού
(εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6215 10 00

p/st

S

14.19.23.70

Κοινά γάντια, μονοκόμματα γάντια (χωρίς δάχτυλα, μόνο αντίχειρας) και γάντια με
κομμένα τα ακροδάχτυλα (εξαιρούνται απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6216 00 00

pa

S

14.19.23.93

Συμπληρώματα του ενδύματος από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται σάλια,
σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), κασκόλ, μαντίλες, βέλα, γραβάτες, παπι
γιόν και φουλάριαγραβάτες, και είδη γαντοποιίας, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6217 10 00

—

S

14.19.23.95

Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, από άλλες υφαντικές ύλες
(εξαιρούνται στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και συνδυασμοί,
τιράντες, ζαρτιέρες και καλτσοδέτες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ)

6217 90 00

—

S

pa

S

CPA 14.19.31: Εξαρτήματα ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα εκτός από τα αθλητικά γάντια
14.19.31.75

Κοινά γάντια, μονοκόμματα γάντια (χωρίς δάχτυλα, μόνο αντίχειρας) και γάντια με
κομμένα τα ακροδάχτυλα, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εξαιρούνται
αθλητικά γάντια, προστατευτικά γάντια για όλα τα επαγγέλματα)

4203 [29 (91 + 99)]

14.19.31.80

Ζώνες και φυσιγγιοθήκες, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

4203 30 00

p/st @

S

14.19.31.90

Συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (εξαιρούνται
είδη γαντοποιίας, ζώνες και φυσιγγιοθήκες)

4203 40 00

—

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 14.19.32: Ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα, υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες (επικαλυμμένες)
14.19.32.00

Ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα, υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή
επιχρισμένες

6113 [00 (10 + 90)] + 6210
[10 (10 + 90) + 20 00 +
30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

CPA 14.19.41: Τύποι καπέλων, κύρια μέρη καπέλων και κουκούλες από πίλημα· δίσκοι και κύλινδροι από πίλημα· φόρμες για καπέλα, πλεγμένα ή
κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη
14.19.41.30

Καμπάνες (κλος) και καλύμματα κεφαλής από πίλημα· δίσκοι και κύλινδροι πιλο
ποιίας από πίλημα

6501 00 00

p/st

S

14.19.41.50

Τύποι (καλούπια) για καπέλα, πλεγμένοι ή κατασκευασμένοι με συναρμολόγηση
ταινιών από κάθε ύλη

6502 00 00

p/st

S

CPA 14.19.42: Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα ή πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη,
πλεκτή ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά
14.19.42.30

Καπέλα από πίλημα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα
από τις καμπάνες ή τους δίσκους καλυμμάτων κεφαλής

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

14.19.42.50

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμο
λόγηση ταινιών από κάθε ύλη

6504 00 00

p/st

S

14.19.42.70

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ ή κατασκευα
σμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα σε τεμάχια (αλλά όχι
σε ταινίες)· φιλέδες για μαλλιά, από κάθε ύλη

6505 [10 00 + 90 (10 + 30
+ 80)]

p/st @

S

CPA 14.19.43: Άλλα καλύμματα κεφαλής εκτός από τα καλύμματα κεφαλής από ελαστικό ή πλαστικό, καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και
καλύμματα κεφαλής από αμίαντο. Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα
και υποσιάγωνα, για την πιλοποιία
14.19.43.00

Άλλα καλύμματα κεφαλής (εκτός από καλύμματα κεφαλής από ελαστικό ή πλα
στικό, καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και καλύμματα κεφαλής από αμίαντο).
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκε
λετοί, γείσα και υποσιάγωνα, για την πιλοποιία

6506 99 90 + 6507 00 00

—

S

NACE 14.20: Κατασκευή γούνινων ειδών
CPA 14.20.10: Είδη ένδυσης, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)
14.20.10.30

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, από γουνοδέρματα (εξαιρούνται
καπέλα και καλύμματα κεφαλής)

4303 [10 (10 + 90)]

—

S

14.20.10.90

Είδη από γουνοδέρματα, π.δ.κ.α.

4303 90 00

—

S

NACE 14.31: Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
CPA 14.31.10: Κολάν, καλσόν, μακριές και κοντές κάλτσες και άλλα είδη καλτσοποιίας, πλεκτά ή κροσέ
14.31.10.33

Κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, από συνθετικές ίνες απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ, με τίτλο σε απλά νήματα < 67 decitex

6115 21 00

p/st

S

14.31.10.35

Κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, από συνθετικές ίνες απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ, με τίτλο σε απλά νήματα ≥ 67 decitex

6115 22 00

p/st

S

14.31.10.37

Κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, από άλλες υφαντικές ύλες (εξαιρούνται
εκείνα που είναι κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες απλής πλέξης ή πλέξης
κροσέ)

6115 29 00

p/st

S
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P

14.31.10.50

Κάλτσες και μισές κάλτσες, για γυναίκες, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, με τίτλο
σε απλά νήματα < 67 decitex

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

14.31.10.90

Είδη καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ [περιλαμβάνονται καλτσάκια
(σοσόνια)· εξαιρούνται κάλτσες και μισές κάλτσες για γυναίκες, με τίτλο < 67
decitex, κολάν (κάλτσες-κιλότες) και κάλτσες, κάλτσες χωρίς πρόσθετα πέλματα]

6115 [10 (10 + 90) + 94 00
+ 95 00 + 96 (10 + 91 +
99) + 00)]

pa

S

NACE 14.39: Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
CPA 14.39.10: Φανέλες ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά ή κροσέ
14.39.10.31

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για άνδρες ή αγόρια, από μαλλί
ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται σαντάιγ και πουλόβερ που περιέχουν
≥ 50 % μαλλί και ζυγίζουν ≥ 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 +
19 10]

p/st

S

14.39.10.32

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για γυναίκες ή κορίτσια, από
μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας (εξαιρούνται σαντάιγ και πουλόβερ που περιέ
χουν ≥ 50 % μαλλί και ζυγίζουν ≥ 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 +
19 90]

p/st

S

14.39.10.33

Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν ≥ 50 % κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν
≥ 600 g κατά μονάδα

6110 11 10

p/st

S

14.39.10.53

Ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο, από βαμβάκι

6110 20 10

p/st

S

14.39.10.55

Ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο, από συνθετικές ή τεχνητές
ίνες

6110 30 10

p/st

S

14.39.10.61

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για άνδρες ή αγόρια, από
βαμβάκι (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο)

6110 20 91

p/st

S

14.39.10.62

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για γυναίκες ή κορίτσια, από
βαμβάκι (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης, τύπου ζιβάγκο)

6110 20 99

p/st

S

14.39.10.71

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για άνδρες ή αγόρια, από
συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης,
τύπου ζιβάγκο)

6110 30 91

p/st

S

14.39.10.72

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, για γυναίκες ή κορίτσια, από
συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εξαιρούνται ελαφρά πουλοβεράκια λεπτής πλέξης,
τύπου ζιβάγκο)

6110 30 99

p/st

S

14.39.10.90

Σαντάιγ, πουλόβερ, μπλούζες, γιλέκα και ζακέτες, από άλλες υφαντικές ύλες
(εξαιρούνται εκείνα που είναι κατασκευασμένα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι
ότητας, βαμβάκι, συνθετικές ή τεχνητές ίνες)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

NACE 15.11: Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
CPA 15.11.10: Δεψασμένο ή κατεργασμένο γουνόδερμα
15.11.10.30

Δεψασμένα ή κατεργασμένα ολόκληρα γουνοδέρματα κουνελιών, λαγών ή αρνιών,
τα οποία δεν έχουν συναρμολογηθεί

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

15.11.10.50

Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα ή δέρματα (εξαιρούνται κουνελιών,
λαγών ή αρνιών)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20
+ 30 + 41 + 49 + 50 + 60
+ 70 + 95) + 20 00 + 30
(10 + 21 + 25 + 31 + 41 +
45 + 51 + 55 + 61 + 71 +
95)]

—

S

Μεθ. σημ.
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P

m2 @

S

4114 20 00

m2

T

4104 [11 (10 + 51) + 19
(10 + 51) + 41 (11 + 19 +
51) + 49 (11 + 19 + 51)] +
4107 [11 (11 + 19) + 12
(11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

4104 [11 59 + 19 59 + 41
59 + 49 59] + 4107 [91
(10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

4104 [11 90 + 19 90 + 41
90 + 49 90] + 4107 [11 90
+ 12 99 + 19 90 + 92 90 +
99 90]

kg

T

Περιγραφή

CPA 15.11.21: Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)
15.11.21.00

Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (περιλαμβανομένων και των συνδυασμών τους)

4114 [10 (10 + 90)]

CPA 15.11.22: Δέρματα επισμαλτωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα επιμεταλλωμένα
15.11.22.00

Λουστρίνια και επιστρωμένα δέρματα· επιμεταλλωμένα δέρματα

CPA 15.11.31: Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, ολόκληρα
15.11.31.00

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, ολόκληρα

CPA 15.11.32: Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, τεμαχισμένα (όχι ολόκληρα)
15.11.32.00

Δέρματα βοοειδών, αποτριχωμένα, όχι ολόκληρα

CPA 15.11.33: Δέρματα ιπποειδών, αποτριχωμέ
15.11.33.00

Δέρματα ιπποειδών, αποτριχωμένα

CPA 15.11.41: Δέρματα προβατοειδών, αποτριχωμένα
15.11.41.30

Δέρματα προβατοειδών, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της δέψης

4105 [10 (10 + 90) + 30
(10 + 91 + 99)]

kg

T

15.11.41.50

Δέρματα προβατοειδών, που έχουν υποστεί κατεργασία μετά τη δέψη

4112 00 00

m2

T

CPA 15.11.42: Δέρματα αιγοειδών (γιδών ή κατσικιών), αποτριχωμένα
15.11.42.30

Δέρματα αιγοειδών, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της δέψης

4106 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90)]

kg

T

15.11.42.50

Δέρματα αιγοειδών, που έχουν υποστεί κατεργασία μετά τη δέψη

4113 10 00

m2

T

CPA 15.11.43: Δέρματα χοιροειδών
15.11.43.30

Δέρματα χοιροειδών, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της δέψης

4106 [31 (10 + 90) + 32
(10 + 90)]

kg

T

15.11.43.50

Άλλα δέρματα χοιροειδών

4113 20 00

m2

T

Μεθ. σημ.
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CPA 15.11.51: Δέρματα άλλων ζώων, αποτριχωμένα
15.11.51.00

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων

4106 [40 (10 + 90) + 91 00
+ 92 00] + 4113 [30 00 +
90 00]

CPA 15.11.52: Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος
15.11.52.00

Ανασχηματισμένο δέρμα, με βάση δέρμα, σε πλάκες κ.λπ.

4115 10 00

NACE 15.12: Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας
CPA 15.12.11: Είδη σελλοποιίας και σαγματοποιίας για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
15.12.11.00

Είδη σελοποιίας και σαγματοποιίας για όλα τα ζώα, από κάθε ύλη

4201 00 00

—

S

CPA 15.12.12: Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες,
βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· σύνολα ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των
υποδημάτων και των ενδυμάτων
15.12.12.10

Μπαούλα, βαλίτσες κ.λπ.

4202 [11 (10 + 90) + 12
(11 + 19 + 50 + 91 + 99) +
19 (10 + 90)]

p/st @

S

15.12.12.20

Γυναικείες τσάντες

4202 [21 00 + 22 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

15.12.12.30

Είδη που συνήθως μεταφέρονται στην τσέπη ή σε τσάντα

4202 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

—

S

15.12.12.50

Θήκες και κιβώτια, θήκες και κιβώτια και λοιπά είδη ταξιδίου π.δ.κ.α.

4202 [91 (10 + 80) + 92
(11 + 15 + 19 + 91 + 98) +
00)]

—

S

15.12.12.70

Είδη ταξιδιού για την ατομική τουαλέτα, το ράψιμο ή το καθάρισμα παπουτσιών ή
ρούχων

9605 00 00

p/st @

S

p/st @

S

CPA 15.12.13: Λουριά, λουράκια και αλυσίδες ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και μέρη τους
15.12.13.00

Λουράκια για ρολόγια και μέρη τους εκτός των μεταλλικών

9113 [90 (10 + 80)]

CPA 15.12.19: Άλλα είδη από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες
μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α.
15.12.19.30

Είδη από δέρμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές ή μηχανικές συσκευές ή άλλες
τεχνικές χρήσεις κ.λπ.

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

15.12.19.60

Είδη από δέρμα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, π.δ.κ.α.

4205 00 90

—

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

NACE 15.20: Κατασκευή υποδημάτων
CPA 15.20.11: Αδιάβροχα υποδήματα, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν,
στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
15.20.11.00

Αδιάβροχα υποδήματα, με το επάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστικό που
καλύπτουν το γόνατο ή τον αστράγαλο (εκτός εκείνων που φέρουν στο μπροστινό
μέρος προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

CPA 15.20.12: Υποδήματα με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από ελαστικό ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα
15.20.12.10

Σανδάλια με επάνω μέρος από καουτσούκ και πλαστικό

6402 [20 00 + 99 (31 +
39)]

pa

S

15.20.12.31

Υποδήματα πόλης, με άνω μέρος από ελαστικό ή πλαστική ουσία

6402 [91 90 + 99 (10 + 91
+ 93 + 96 + 98)]

pa

S

15.20.12.37

Παντόφλες και άλλα υποδήματα για το σπίτι με το επάνω μέρος από πλαστικό

6402 99 50

pa

S

CPA 15.20.13: Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδημάτων, υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προ
στατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο και διάφορα ειδικά υποδήματα
15.20.13.30

Υποδήματα με ξύλινη βάση, χωρίς εσωτερική σόλα ή πούντα, με το επάνω μέρος
από δέρμα (τσόκαρα)

6403 [51 05 + 59 05 +
91 05 + 99 05]

pa

S

15.20.13.51

Ανδρικά υποδήματα πόλης με το επάνω μέρος από δέρμα φυσικό

6403 [51 (15 + 95) + 59 95
+ 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

15.20.13.52

Γυναικεία υποδήματα πόλης με το επάνω μέρος από δέρμα φυσικό

6403 [51 (19 + 99) + 59 99
+ 91 (13 + 18 + 93 + 98) +
99 (93 + 98)]

pa

S

15.20.13.53

Παιδικά υποδήματα πόλης με το επάνω μέρος από δέρμα φυσικό

6403 [51 (11 + 91) + 59 91
+ 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

15.20.13.61

Ανδρικά σανδάλια με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

15.20.13.62

Γυναικεία σανδάλια με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 (11 + 39) + 99
(11 + 33 + 38)]

pa

S

15.20.13.63

Παιδικά σανδάλια με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

15.20.13.70

Παντόφλες με το επάνω μέρος από δέρμα

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

15.20.13.80

Υποδήματα με το επάνω μέρος από δέρμα και την εξωτερική σόλα (πέλμα) από
ξύλο η φελλό

6405 10 00

pa

S

pa

S

CPA 15.20.14: Υποδήματα με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων
15.20.14.44

Παντόφλες με σόλα από καουτσούκ, πλαστικό ή δέρμα και το επάνω μέρος από
ύφασμα

6404 [19 10 + 20 10] +
20 91]
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

15.20.14.45

Υποδήματα, π.δ.κ.α., με σόλα από καουτσούκ, πλαστικό ή δέρμα και το επάνω
μέρος από ύφασμα

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

15.20.14.46

Υποδήματα με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά (εκτός από παντόφλες και άλλα
υποδήματα δωματίου, καθώς και υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από
καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

pa

S

pa

S

Μεθ. σημ.

CPA 15.20.21: Υποδήματα αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα
15.20.21.00

Παπούτσια προπόνησης κ.λπ., με σόλα από καουτσούκ ή πλαστικό και το επάνω
μέρος από ύφασμα

6404 11 00

CPA 15.20.29: Άλλα αθλητικά υποδήματα, εκτός από υποδήματα του σκι και μπότες του πατινάζ
15.20.29.00

Άλλα αθλητικά υποδήματα, εκτός από υποδήματα του σκι και μπότες του πατινάζ

6402 19 00 + 6403 19 00

CPA 15.20.31: Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
15.20.31.20

Υποδήματα (συμπεριλαμβανομένων των αδιάβροχων υποδημάτων), που φέρουν στο
μπροστινό μέρος προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο, με εξωτε
ρικά πέλματα και επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστική ύλη

6401 10 00 + 6402 [91 10
+ 99 05]

pa

S

15.20.31.50

Υποδήματα, με μεταλλική πούντα και το επάνω μέρος από δέρμα

6403 40 00

pa

S

6403 20 00 + 6405 [90 (10
+ 90)]

pa

S

CPA 15.20.32: Ξύλινα υποδήματα, διάφορα ειδικά υποδήματα και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.
15.20.32.00

Ξύλινα υποδήματα, διάφορα ειδικά υποδήματα και άλλα υποδήματα π.δ.κ.α.

CPA 15.20.40: Μέρη υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης και
παρόμοια είδη και τα μέρη τους
15.20.40.20

Επάνω μέρη υποδημάτων και τμήματά τους (εκτός από τις σκληρές ενισχύσεις στο
πίσω μέρος και τη μύτη του υποδήματος), από δέρμα

6406 10 10

—

S

15.20.40.50

Επάνω μέρη υποδημάτων και τμήματά τους (εκτός από τις σκληρές ενισχύσεις στο
πίσω μέρος και τη μύτη του υποδήματος), από άλλα υλικά

6406 10 90

—

S

15.20.40.80

Μέρη υποδημάτων (εκτός από το επάνω μέρος), από άλλα υλικά

6406 [99 (30 + 50 + 60 +
85)]

—

S

NACE 16.10: Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
CPA 16.10.10: Ξυλεία, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή αποφλοιωμένη, με πάχος > 6 mm· στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηρο
δρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
16.10.10.10

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι, μη εμποτισμένοι

4406 10 00

m3

S

16.10.10.33

Ξυλεία κωνοφόρων· πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος· τεμαχισμένη ή απο
φλοιωμένη· πάχους > 6 mm, κολλημένη με δακτυλικό αρμό, λειασμένη ή πλανι
σμένη

4407 [10 (15 + 31 + 33 +
38)]

m3

S

16.10.10.35

Ξυλεία ελάτης: picea abies Karst., Abies alba mill.

4407 10 91

m3

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

16.10.10.37

Ξυλεία πεύκης : pinus sylvestris l.

4407 10 93

m3

S

16.10.10.39

Ξυλεία κωνοφόρων, σανιδάκια, μήκους ≤ 125 cm, πάχους ≤ 12,5 mm, ξυλεία
πριονισμένη που δεν αναφέρεται αλλού

4407 10 98

m3

S

16.10.10.50

Ξυλεία· πριονισμένη και πελεκημένη κατά μήκος· τεμαχισμένη και αποφλοιωμένη·
πάχος > 6 mm· εκτός από ξυλεία κωνοφόρων, τροπική ξυλεία, κορμούς και
σανίδες δρυός

4407 [91 (15 + 39 + 90) +
92 00 + 93 (10 + 91 + 99)
+ 94 (10 + 91 + 99) + 95
(10 + 91 + 99) + 99 (20 +
25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

16.10.10.71

Τροπική ξυλεία· πριονισμένη και πελεκημένη κατά μήκος· τεμαχισμένη και απο
φλοιωμένη· πάχος > 6 mm· κολλημένη με δακτυλικό αρμό και πλανισμένη/λει
ασμένη

4407 [21 (10 + 91 + 99) +
22 (10 + 91 + 99) + 25 (10
+ 30 + 50 + 90) + 26 (10 +
30 + 50 + 90) + 27 (10 +
91 + 99) + 28 (10 + 91 +
99) + 29 (15 + 20 + 25 +
45 + 61 + 68 + 83 + 85 +
95)]

m3 @

S

16.10.10.77

Σανίδες και πηχάκια βελανιδιάς για δάπεδα (παρκέτα)

4407 91 31

m2

S

Μεθ. σημ.

CPA 16.10.21: Ξυλεία, συνεχώς διαμορφωμένη κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα
πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια)
16.10.21.10

Ξυλεία κωνοφόρων, με καθορισμένη μορφή (στην οποία περιλαμβάνονται και οι
σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

16.10.21.50

Ξυλεία μη κωνοφόρων, με καθορισμένη μορφή (στην οποία περιλαμβάνονται και οι
σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91
+ 99)]

kg

S

4405 00 00

kg

S

CPA 16.10.22: Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο
16.10.22.00

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο

CPA 16.10.23: Ξυλεία σε πελεκούδια ή σε μόρια
16.10.23.03

Ξυλεία κωνοφόρων σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401 21 00

kg

S

16.10.23.05

Ξυλεία μη κωνοφόρων σε πλακίδια η σε μικρά τεμάχια

4401 22 00

kg

S

m3

S

m3

S

CPA 16.10.31: Ξυλεία σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένη με χρώμα, βαφή, κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά
16.10.31.16

Στύλοι κωνοφόρων, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο

4403 10 00

CPA 16.10.32: Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένοι
16.10.32.00

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι, εμποτισμένοι

4406 90 00
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

m3 @

S

—

I

CPA 16.10.39: Άλλη ακατέργαστη ξυλεία, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων
16.10.39.00

Άλλη ακατέργαστη ξυλεία, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων

4404 [10 00 + 20 00]

CPA 16.10.91: Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου
16.10.91.00

Υπηρεσίες εμπότισης ξυλείας

—

NACE 16.21: Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
CPA 16.21.11: Αντικολλητά (κόντρα πλακέ) επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία, από μπαμπού
16.21.11.00

Άλλα αντικολλητά, επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή
ξυλεία, από μπαμπού

4412 10 00

m3

S

CPA 16.21.12: Άλλα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία
16.21.12.11

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (εκτός από μπαμπού)
με ≥ 1 εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τροπική ξυλεία, με κάθε επιμέρους
φύλλο πάχους ≤ 6 mm

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

16.21.12.14

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (εκτός από μπαμπού)
με ≥ 1 εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία μη κωνοφόρων (εκτός από
τροπική ξυλεία), με κάθε επιμέρους φύλλο πάχους ≤ 6 mm

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

16.21.12.17

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (εκτός από μπαμπού)
(εκτός από προϊόντα με ≥ 1 εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) τροπικής ξυλείας
ή ξυλείας μη κωνοφόρων), με κάθε επιμέρους φύλλο πάχους ≤ 6 mm

4412 39 00

m3

S

16.21.12.21

Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), επικολλητά
απλά, με ψυχή από χονδροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες ή ελάσματα συγκολλη
μένα

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

16.21.12.24

Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), επικολλητά
απλά, (εξαιρούνται αυτά που έχουν ψυχή από χονδροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες
ή ελάσματα συγκολλημένα)

4412 [99 (30 + 40 + 50 +
85)]

m3

S

CPA 16.21.13: Μοριοσανίδες και παρόμοιες σανίδες από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά
16.21.13.13

Μοριόπλακες από ξύλο

4410 [11 (10 + 30 + 50 +
90)]

m3

S

16.21.13.16

Φύλλα προσανατολισμένης πλέξης από ξύλο

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

16.21.13.19

Διακοσμητικές μοριόπλακες (waferboard) από ξύλο (με εξαίρεση τις μοριόπλακες
και τα φύλλα προσανατολισμένης πλέξης)

4410 19 00

m3

S

16.21.13.50

Μοριοσανίδες (νοβοπάν) και παρόμοιες σανίδες από άλλες ξυλώδεις ύλες

4410 90 00

m3

S

CPA 16.21.14: Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες
16.21.14.23

Ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσ
σωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με πάχος που δεν υπερβαίνει
τα 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.26

Ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσ
σωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με πάχος που υπερβαίνει τα
5 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

16.21.14.29

Ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσ
σωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με πάχος που υπερβαίνει τα
9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.43

Ινόπλακες από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες (εξαιρούνται οι ινόπλακες μεσαίας
πυκνότητας) έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά, με
πυκνότητα > 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.46

Ινόπλακες από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες (εξαιρούνται οι ινόπλακες μεσαίας
πυκνότητας [MDF]) έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συν
δετικά, πυκνότητας > 0,5 g/cm3, ≤ 0,8 g/cm3

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.49

Ινοπλακες από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες (εξαιρούνται οι ινόπλακες μεσαίας
πυκνότητας) έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά,
πυκνότητας ≤ 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

Μεθ. σημ.

CPA 16.21.21: Επενδυμένα ξυλόφυλλα και φύλλα για αντικολλητά (κόντρα πλακέ) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, τεμαχισμένη ή
αποφλοιωμένη, πάχους ≤ 6mm
16.21.21.13

Καπλαμάδες, πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), κολλημένα με δακτυλικό
αρμό, πλανισμένα, λειασμένα με ελαφροπετρα, πάχους < 6 mm, σανιδακια για
μολύβια

4408 [10 (15 + 91) + 31
(11 + 21 + 25) + 39 (15 +
21 + 55 + 70) + 90 (15 +
35)]

m3 @

S

16.21.21.18

Άλλα ξυλόφυλα (φύλλα καπλαμά) και φύλλα για αντικολλητά, κ.λπ., πάχους
≤ 6 mm

4408 [10 (93 + 99) + 31 30
+ 39 (31 + 35 + 85 + 95) +
90 (85 + 95)]

m3

S

m3

S

CPA 16.21.22: Συμπυκνωμένη ξυλεία, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής
16.21.22.00

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη» σε όγκους, πλάκες, σανίδες, ή είδη καθορι
σμένης μορφής

4413 00 00

NACE 16.22: Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
CPA 16.22.10: Συναρμολογούμενες σανίδες δαπέδων παρκέ
16.22.10.30

Πλάκες για παρκέτα, από ξύλο, για παρκέτα μωσαϊκά

4418 71 00

m2

S

16.22.10.60

Πλάκες για παρκέτα, από ξύλο, άλλα

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

NACE 16.23: Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
CPA 16.23.11: Παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πλαίσιά τους, πόρτες και κάσες και κατώφλια για πόρτες, από ξύλο
16.23.11.10

Παράθυρα, πορτοπαράθυρα (μπαλκονόπορτες) και τα πλαίσια και τα περβάζια
τους, από ξύλο

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

16.23.11.50

Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια από ξύλο

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S
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kg

S

4418 [60 00 + 90 (10 +
80)]

kg

S

9406 [00 (11 + 20)]

—

S

Περιγραφή

Μεθ. σημ.

CPA 16.23.12: Καλούπια για οικοδομικό σκυρόδεμα, πέταυρα (shingles and shakes), από ξύλο
16.23.12.00

Καλούπια για οικοδομικό σκυρόδεμα, πέταυρα (shingles and shakes), από ξύλο

4418 [40 00 + 50 00]

CPA 16.23.19: Προϊόντα λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.
16.23.19.00

Άλλα είδη λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές από ξύλο

CPA 16.23.20: Προκατασκευασμένα ξύλινα κτίρια
16.23.20.00

Προκατασκευασμένα οικοδομήματα από ξύλο

NACE 16.24: Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

CPA 16.24.11: Πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), κιβωτιοειδή πλαίσια στοιβασίας και άλλες σανίδες μεταφοράς φορτίων από ξύλο
16.24.11.33

Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), στεφάνες πλαισίων στοιβασίας υλι
κών

4415 20 20

p/st

S

16.24.11.35

Παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες φόρτωσης, από ξύλο

4415 20 90

p/st @

S

4416 00 00

kg

S

CPA 16.24.12: Βαρέλια και προϊόντα βαρελοποιίας από ξύλο
16.24.12.00

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα, κ.λπ., και μέρη τους, από ξύλο

CPA 16.24.13: Άλλα ξύλινα εμπορευματοκιβώτια και μέρη τους
16.24.13.20

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από
ξύλο

4415 10 10

kg

S

16.24.13.50

Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια

4415 10 90

kg

S

NACE 16.29: Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

CPA 16.29.11: Εργαλεία, στελέχη εργαλείων, λαβές εργαλείων, στελέχη και λαβές για σκούπες ή βούρτσες, στοιχεία για την κατασκευή πιπών,
καλαπόδια για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο
16.29.11.30

Εργαλεία, λαβές και σκελετοί, από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για
υποδήματα από ξύλο

4417 00 00

kg

S

16.29.11.80

Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα

9614 00 10

kg

S
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CPA 16.29.12: Επιτραπέζια και μαγειρικά σκεύη, από ξύλο
16.29.12.00

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

4419 [00 (10 + 90)]

CPA 16.29.13: Ξύλινα ψηφιδοθετήματα και ενθετική ξύλινη διακόσμηση επίπλων, θήκες για κοσμήματα ή μαχαιροπήρουνα, αγαλμάτια και άλλα
διακοσμητικά είδη, από ξύλο
16.29.13.00

Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες (μαρκετερί) και ξυλεία με κολλημένα διακο
σμητικά στοιχεία

4420 [10 (11 + 19) + 90
(10 + 91 + 99)]

—

S

CPA 16.29.14: Ξύλινες κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλα είδη από ξύλο
16.29.14.10

Ξύλινα μέρη υποδημάτων (εκτός από το επάνω μέρος)

6406 91 00

16.29.14.20

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια
είδη

4414 [00 (10 + 90)]

16.29.14.90

Άλλα είδη από ξυλεία (εκτός από στεφάνες πλαισίων στοιβασίας υλικών)

4421 [10 00 + 90 (91 +
98)] + 10)]

—

S

m @

S

—

S

CPA 16.29.21: Φυσικός φελλός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένος ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες·
φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολείμματα φελλού
16.29.21.30

Απορρίμματα από φελλό. Φελλός και θραύσματα, κόκκους ή σκόνη

4501 90 00

kg

S

16.29.21.50

Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνι
σμένος, κ.λπ.

4502 00 00

kg

S

CPA 16.29.22: Αντικείμενα από φυσικό φελλό
16.29.22.50

Πώματα από φελλούς φυσικούς

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

16.29.22.90

Είδη από φελλό φυσικό, δίσκοι, δακτύλιοι και άλλα

4503 90 00

kg

S

CPA 16.29.23: Κύβοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες, πλακάκια κάθε σχήματος, συμπαγείς κύλινδροι, από συσσωματωμένο φελλό
16.29.23.20

Φελλός συσσωματωμένος: φελλοί για v.m.q.p.r.d. (vins mousseux de qualité
produits dans des régions déterminées) - αφρώδεις οίνοι ονομασίας προελεύσεως

4504 10 11

kg

S

16.29.23.50

Φελλός συσσωματωμένος: φελλοί για «εμφιαλωμένους οίνους»

4504 10 19

kg

S

16.29.23.80

Άλλοι συμπιεσμένοι φελλοί: Συμπαγείς κύλινδροι, δίσκοι, κύβοι, τετράγωνα και
πλακίδια κάθε μορφής

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

CPA 16.29.24: Συσσωματωμένος φελλός· είδη από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.
16.29.24.00

Συσσωματωμένος φελλός, άλλα είδη συσσωματωμένου φελλού π.δ.κ.α.
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4702 00 00

kg
90 %
sdt

T

4703 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00]

kg
90 %
sdt

T

4704 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00]

kg
90 %
sdt

T

kg
90 %
sdt @

T

4801 00 00

kg

S

4802 10 00

kg

S

Περιγραφή

Μεθ. σημ.

CPA 16.29.25: Μεταποιημένα είδη από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· είδη καλαθοπλεκτικής
16.29.25.00

Μεταποιημένα είδη από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής. Είδη
καλαθοπλεκτικής

4601 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 29 (10 + 90) +
92 (05 + 10 + 90) + 93 (05
+ 10 + 90) + 94 (05 + 10 +
90) + 99 (05 + 10 + 90)] +
4602 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 91 + 99) + 00)]

NACE 17.11: Παραγωγή χαρτοπολτού
CPA 17.11.11: Χημικός ξυλοπολτός, για διάλυση
17.11.11.00

Χημικοί πολτοί από ξύλο για διάλυση

CPA 17.11.12: Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση
17.11.12.00

Χημικός ξυλοπολτός, σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

CPA 17.11.13: Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση
17.11.13.00

Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

CPA 17.11.14: Μηχανικός ξυλοπολτός· ημιχημικός ξυλοπολτός· πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο
17.11.14.00

Μηχανικός ξυλοπολτός. Ημιχημικός ξυλοπολτός. Πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές
ύλες, εκτός από ξύλο

4701 [00 (10 + 90)] +
4705 00 00 + 4706 [10 00
+ 20 00 + 30 00 + 91 00 +
92 00 + 93 00]

NACE 17.12: Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
CPA 17.12.11: Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
17.12.11.00

Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

CPA 17.12.12: Χειροποίητο χαρτί και χαρτόνι
17.12.12.00

Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

CPA 17.12.13: Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτί αποτυ
πωτικής βάσης· βάση χαρτιού ταπετσαρίας
17.12.13.00

Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαί
σθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί. Χαρτί αποτυπωτικής βάσης. Βάση χαρτιού ταπε
τσαρίας

4802 [20 00 + 40 (10 +
90)]

kg

S

CPA 17.12.14: Άλλο χαρτί και χαρτόνι για γραφική χρήση
17.12.14.10

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 %,
βάρους < 40 g/m2

4802 54 00

kg

S

17.12.14.35

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 %,
40 g/m2 ≥ βάρους ≤ 150 g/m2, σε κυλίνδρους

4802 [55 (15 + 25 + 30 +
90)]

kg

S

17.12.14.39

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 %,
40 g/m2 ≥ βάρους ≤ 150 g/m2, σε φύλλα

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S
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P

17.12.14.50

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ≤ 10 %
βάρους > 150 g/m2

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

17.12.14.70

Άλλο χαρτί και χαρτόνια: με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο > 10 %

4802 [61 (15 + 80) + 62 00
+ 69 00]

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 17.12.20: Υλικό χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσέτες κάθε είδους, χαρτοβάμβακας και επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης
17.12.20.30

Χαρτί οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας

4803 00 10

kg

S

17.12.20.55

Χαρτί οικιακής χρήσης: συρρικνωμένο, από ίνες κυτταρίνης «tissue» βάρους
≤ 25 g/m2

4803 00 31

kg

S

17.12.20.57

Χαρτί οικιακής χρήσης: συρρικνωμένο, από ίνες κυτταρίνης «tissues» βάρους
> 25 g/m2

4803 00 39

kg

S

17.12.20.90

Χαρτί οικιακής χρήσης: άλλο

4803 00 90

kg

S

4804 [11 (11 + 15 + 19 +
90)]

kg

S

CPA 17.12.31: Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner), μη λευκασμένο, μη επιχρισμένο
17.12.31.00

Μη λευκασμένο χαρτί τύπου «kraftliner» (κράφτ)

CPA 17.12.32: Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος του τύπου white top kraftliner· επιχρισμένο χονδρό χαρτί περιτυλίγματος (kraftliner)
17.12.32.00

Χαρτί και χαρτόνια τύπου «kraftliner» (κράφτ) (με εξαίρεση τα μη λευκασμένα)

4804 [19 (12 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

4805 11 00

kg

S

4805 [12 00 + 19 (10 +
90)]

kg

S

CPA 17.12.33: Ημιχημικό αυλακωτό χαρτί
17.12.33.00

Ημιχημικό αυλακωτό χαρτί

CPA 17.12.34: Ανακυκλωμένο αυλακωτό χαρτί και άλλο αυλακωτό χαρτί
17.12.34.00

Ανακυκλωμένο αυλακωτό χαρτί και άλλο αυλακωτό χαρτί

CPA 17.12.35: Πολύπτυχο χαρτί Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)
17.12.35.20

Πολύπτυχο χαρτί (Testliner) χωρίς επίχριση ή επάλειψη (ανακυκλωμένες ίνες)
βάρους ≤ 150 g/m2, σε κυλίνδρους ή φύλλα

4805 24 00

kg

S

17.12.35.40

Πολύπτυχο χαρτί (Testliner) χωρίς επίχριση ή επάλειψη (ανακυκλωμένες ίνες)
βάρους > 150 g/m2, σε κυλίνδρους ή φύλλα

4805 25 00

kg

S

kg

S

CPA 17.12.41: Μη επιχρισμένο χαρτί κραφτ· χαρτί κραφτ για σάκους, τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδές
17.12.41.20

Μη λευκασμένο χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης χωριτικότητας

4804 [21 (10 + 90)]
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P

17.12.41.40

Άλλο χαρτί κράφτ για σάκους (με εξαίρεση το μη λευκασμένο) μεγάλης χωριτι
κότητας

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

17.12.41.60

Άλλο χαρτί κραφτ … βάρους ≤ 150 g/m2

4804 [31 (51 + 58 + 80) +
39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

17.12.41.80

Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλη περιεκτηκότητας, συρρικνωμένο ή πτυχωτό ή
ανάγλυφο

4808 20 00

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 17.12.42: Χαρτί θειωμένο συσκευασίας και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί (άλλο από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή
άλλους γραφικούς σκοπούς):
17.12.42.20

Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

17.12.42.40

Άλλο χαρτί και χαρτόνι χωρίς επίχριση ή επάλειψη σε κυλίνδρους ή φύλλα,
βάρους ≤ 150 g/m2 (εκτός των προϊόντων της 4802 του ΕΣ· χαρτί αυλακωτό,
πολύπτυχο, συσκευασίας λαμβανόμενο με θειώδες άλας· διηθητικό ή πιληματοειδές
χαρτί και χαρτόνι)

4805 91 00

kg

S

17.12.42.60

Άλλο χαρτί και χαρτόνι χωρίς επίχριση ή επάλειψη σε κυλίνδρους ή φύλλα,
βάρους > 150 g/m2 και < 225 g/m2 (εκτός των προϊόντων της 4802 του ΕΣ·
χαρτί αυλακωτό, πολύπτυχο, συσκευασίας, λαμβανόμενο με θειώδες άλας·διηθη
τικό ή πιληματοειδές)

4805 92 00

kg

S

17.12.42.80

Άλλο χαρτί και χαρτόνια χωρίς επίχριση ή επάλειψη σε κυλίνδρους ή φύλλα,
βάρους ≥ 225 g/m2 (εκτός των προϊόντων της 4802 του ΕΣ· χαρτί αυλακωτό,
πολύπτυχο, συσκευασίας λαμβανόμενο με θειώδες άλας·διηθητικό ή πιληματοειδές
χαρτί και χαρτόνι)

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

CPA 17.12.43: Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις· πιληματοειδές χαρτί
17.12.43.30

Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά

4805 40 00

kg

S

17.12.43.60

Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια

4805 50 00

kg

S

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

4804 59 90

kg

S

4804 [41 (91 + 98) + 42 00
+ 49 00 + 51 00 + 52 00 +
59 10]

kg

S

CPA 17.12.44: Τσιγαρόχαρτο, που δεν έχει κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ή σε μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων
17.12.44.00

Τσιγαρόχαρτο, που δεν αναφέρεται αλλού

CPA 17.12.51: Μη επιχρισμένο, εσωτερικό γκρίζο χαρτόνι
17.12.51.10

Μη επιχρισμένο, εσωτερικό γκρίζο χαρτόνι

CPA 17.12.59: Άλλο μη επιχρισμένο χαρτόνι
17.12.59.10

Άλλο μη επιχρισμένο χαρτόνι

CPA 17.12.60: Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή
ημιδιαφανή χαρτιά
17.12.60.00

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής
και χαρτί γκλασέ και άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά

4806 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S
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P
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S
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S

Μεθ. σημ.

CPA 17.12.71: Σύνθετο χαρτί και χαρτόνι μη επιχρισμένο επιφανειακά ή εμποτισμένο
17.12.71.00

Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο και συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση

4807 [00 (30 + 80)]

CPA 17.12.72: Χαρτί και χαρτόνι τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδές, ανάγλυφο ή διάτρητο π.δ.κ.α.
17.12.72.00

Χαρτί και χαρτόνι τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδές, ανάγλυφο ή διάτρητο

4808 [30 00 + 90 00]

CPA 17.12.73: Χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες, επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες
ανόργανες ουσίες
17.12.73.35

Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα, για χαρτί φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλε
κτροευαίσθητο, βάρους ≤ 150 g/m2, με ≤ 10 % ίνες λαμβανόμενες με μηχανική
μέθοδο

4810 [13 20 + 14 20 +
19 10]

kg

S

17.12.73.37

Επιχρισμένο χαρτί που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς
σκοπούς (εκτός της επιχρισμένης βάσης, βάρους ≤ 150 g/m2)

4810 [13 80 + 14 80 +
19 90]

kg

S

17.12.73.60

Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, (LWC) για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφι
κούς σκοπούς, με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

17.12.73.75

Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, (LWC) για τη γραφή ή την εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς, με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4810 29 30

kg

S

17.12.73.79

Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, (LWC) για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφι
κούς σκοπούς, με ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4810 29 80

kg

S

CPA 17.12.74: Χονδρό χαρτί κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με
καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.74.00

Χονδρό χαρτί κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύ
πωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες
ουσίες

4810 31 00

kg

S

CPA 17.12.75: Χονδρό χαρτόνι κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με
καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.75.00

Χονδρό χαρτόνι κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή,
εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόρ
γανες ουσίες

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

CPA 17.12.76: Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε
φύλλα
17.12.76.00

Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντι
γραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

4809 [20 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

kg

S

CPA 17.12.77: Χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακας και ρόλοι από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένα, εμποτισμένα, επενδυμένα, με έγχρωμη ή τυπωμένη
επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
17.12.77.10

Χαρτί και χαρτόνια, πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα

4811 10 00

kg

S

17.12.77.33

Χαρτί και χαρτόνια αυτοκόλλητα

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

17.12.77.35

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες (με εξαίρεση τα
αυτοκόλλητα)

4811 49 00

kg

S
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17.12.77.55

Χαρτί και χαρτόνια … με επάλειψη … από πλαστική ύλη, λευκασμένα, βάρους
> 150 g/m2

4811 51 00

kg

S

17.12.77.59

Χαρτί και χαρτόνια με επάλειψη … από πλαστική ύλη, που δεν αναφέρονται
αλλού

4811 59 00

kg

S

17.12.77.70

Χαρτί και χαρτόνια με επάλειψη … από κερί, παραφίνη … λάδι ή γλυκερίνη

4811 60 00

kg

S

17.12.77.80

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια (χαρτοβάμβακα, βάτα, και επίπεδες επιφάνειες από ίνες
κυταρίνης), με επάλειψη … που δεν αναφέρονται αλλού

4811 90 00

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 17.12.78: Χονδρό χαρτί και χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς),
επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.78.20

Χαρτί και χαρτόνι κραφτ, επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετρα
γώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός από από το είδος που χρησιμοποι
είται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς. Χαρτί και χαρτόνι
λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων ποσοστό > 95 % κατά
βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται
με χημική μέθοδο)

4810 39 00

kg

S

17.12.78.50

Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, επιχρισμένα, άλλα

4810 92 90

kg

S

CPA 17.12.79: Άλλο χαρτόνι (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένο με
καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.79.53

Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, επιχρισμένα, των οποίων κάθε στρώση
είναι λευκασμένη

4810 92 10

kg

S

17.12.79.55

Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις, επιχρισμένα, των οποίων μόνο μία εξω
τερική στρώση είναι λευκασμένη

4810 92 30

kg

S

17.12.79.70

Χαρτί και χαρτόνια, επιχρισμένα, που δεν αναφέρονται αλλού

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

NACE 17.21: Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
CPA 17.21.11: Κυματοειδές χαρτί σε κυλίνδρους ή φύλλα
17.21.11.00

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

4808 10 00

kg

S

CPA 17.21.12: Σάκοι και τσάντες από χαρτί
17.21.12.30

Σάκοι, σακούλες και τσάντες με πλάτος στη βάση ≥ 40 cm

4819 30 00

kg

S

17.21.12.50

Σάκοι, σακούλες και τσάντες περιλαμβανομένων και των χωνιών που δεν αναφέρο
νται αλλού

4819 40 00

kg

S

4819 10 00

kg

S

CPA 17.21.13: Χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
17.21.13.00

Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
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CPA 17.21.14: Πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
17.21.14.00

Κουτιά και είδη από χαρτόνι, πτυσσόμενα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

4819 20 00

CPA 17.21.15: Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται σε γραφεία,
καταστήματα κ.λπ. από χαρτί
17.21.15.30

Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θήκες για δίσκους, που δεν
αναφέρονται αλλού

4819 50 00

kg

S

17.21.15.50

Ντοσιέ, θήκες, κουτιά και παρόμοια χαρτονένια είδη για γραφεία ή καταστήματα,
π.δ.κ.α.

4819 60 00

kg

S

NACE 17.22: Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας
CPA 17.22.11: Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, μαντήλια και πετσέτες καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού από χαρτο
πολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
17.22.11.20

Χαρτί υγείας

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

17.22.11.40

Μαντήλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού,
από χαρτί, …

4818 20 10

kg

S

17.22.11.60

Πετσέτες χεριών από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

17.22.11.80

Τραπεζομάντηλα και πετσέτες τραπεζιού, από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 30 00

kg

S

CPA 17.22.12: Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια υγειονομικά είδη, ενδύματα και εξαρτή
ματα ένδυσης, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
17.22.12.10

Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από
βάτες

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

17.22.12.20

Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

17.22.12.30

Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από χαρτί

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

17.22.12.40

Βάτες. Άλλα είδη από βάτες

5601 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 00)]

kg

S

17.22.12.50

Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος, από χαρτί, χαρτοβάμβακα …

4818 50 00

kg

S

17.22.12.90

Είδη υγιεινής από χαρτί για οικιακή ή νοσοκομειακή χρήση κ.λπ., που δεν ανα
φέρονται αλλού

4818 [90 (10 + 90)]

kg

S

kg

S

CPA 17.22.13: Δίσκοι, πιάτα κάθε είδους και φλιτζάνια και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι
17.22.13.00

Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλυτζάνια, κύπελλα κ.λπ., από χαρτί ή χαρτόνι

4823 [61 00 + 69 (10 +
90)]
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NACE 17.23: Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά)
CPA 17.23.11: Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων-μεμβράνες πολυ
γράφων και πλάκες όφσετ από χαρτί· χαρτί με γόμα ή αυτοκόλλητο
17.23.11.00

Αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν), αυτοαντιγραφικό χαρτί και άλλα χαρτιά για αντι
γραφή ή μεταφορά κειμένων. Μεμβράνες πολυγράφων και πλάκες όφσετ από χαρτί.
Χαρτί με γόμα ή αυτοκόλλητο

4816 [20 00 + 90 00]

kg

S

CPA 17.23.12: Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια και δελτάρια αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιά, θήκες και
παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας
17.23.12.30

Φάκελοι (περιλαμβανομένων και των φακέλων σχήματος θυλακίου)

4817 10 00

kg

S

17.23.12.50

Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια
αλληλογραφίας, από χαρτί …

4817 20 00

kg

S

17.23.12.70

Κουτιά, κ.λπ., από χαρτί ή χαρτόνι που περιέχουν είδη αλληλογραφίας

4817 30 00

kg

S

CPA 17.23.13: Βιβλία μητρώων, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα προς συμπλήρωση και άλλα είδη γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι
17.23.13.13

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, βιβλία παραγγελιών και αποδείξεων, από χαρτί, χαρ
τόνι

4820 10 10

kg

S

17.23.13.15

Σημειωματάρια, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και υπενθυμίσεις
(με εξαίρεση τα ημερολόγια)

4820 10 30

kg

S

17.23.13.17

Σημειωματάρια - ημερολόγια (ατζέντες)

4820 10 50

kg

S

17.23.13.19

Άλλα προϊόντα, που δεν αναφέρονται αλλού, όπως βιβλία διευθύνσεων …

4820 10 90

—

S

17.23.13.30

Τετράδια

4820 20 00

kg

S

17.23.13.50

Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων, πουκάμισα και
καλύμματα για φακέλους εγγράφων, από χαρτί ή χαρτόνι

4820 30 00

kg

S

17.23.13.70

Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα
αποτυπωτικού χαρτιού

4820 40 00

kg

S

17.23.13.80

Λευκώματα για γραμματόσημα ή για συλλογές, από χαρτί ή χαρτόνι

4820 50 00

kg

S

17.23.13.90

Επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, καλύμματα βιβλίων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή
χαρτοποιίας …

4820 90 00

—

S

CPA 17.23.14: Άλλο χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο
17.23.14.00

Άλλο χαρτί και χαρτόνι που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς, τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο

4823 90 40

kg

S

NACE 17.24: Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)
CPA 17.24.11: Χαρτί για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) και παρόμοιες επικαλύψεις τοίχων· Διαφανείς διακοσμήσεις παραθύρων από χαρτί
17.24.11.00

Χαρτί ταπετσαρίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Διαφανείς διακοσμήσεις
παραθύρων από χαρτί

4814 [10 00 + 20 00 + 90
(10 + 80)]

kg

S

5905 [00 (10 + 30 + 50 +
70 + 90)]

kg

S

CPA 17.24.12: Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες
17.24.12.00

Υφασμάτινες επενδύσεις τοίχων
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NACE 17.29: Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
CPA 17.29.11: Ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνια
17.29.11.20

Τυπωμένες ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνι, αυτοκόλλητες

4821 10 10

kg

S

17.29.11.40

Τυπωμένες ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνι, άλλες

4821 10 90

kg

S

17.29.11.60

Ετικέτες κάθε είδους (με εξαίρεση τις τυπωμένες) από χαρτί ή χαρτόνι, αυτοκόλ
λητες

4821 90 10

kg

S

17.29.11.80

Ετικέτες κάθε είδους (με εξαίρεση τις τυπωμένες), από χαρτί ή χαρτόνι, άλλες

4821 90 90

kg

S

4812 00 00

kg

S

CPA 17.29.12: Διηθητικές δέσμες, πλάκες και φύλλα, από χαρτοπολτό
17.29.12.00

Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις

CPA 17.29.19: Τσιγαρόχαρτο· μασούρια, καρούλια και παρόμοια είδη· διηθητικό χαρτί και χαρτόνι· άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.
17.29.19.10

Τσιγαρόχαρτο σε κυλίνδρους πλάτους ≤ 5 cm ή φυλλάδια ή σε σωλήνες

4813 [10 00 + 20 00]

kg

S

17.29.19.20

Πηνία, καρούλια … από χαρτί ή χαρτόνι για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων

4822 10 00

kg

S

17.29.19.30

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτί ή χαρτόνι, που
δεν αναφέρονται αλλού

4822 90 00

kg

S

17.29.19.51

Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις, κομμένο σε συγκεκριμένο σχήμα

4823 20 00

kg

S

17.29.19.55

Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους

4823 40 00

kg

S

17.29.19.57

Είδη διαμορφωμένα (χυτευμένα) σε τύπους ή πρεσαριστά, από χαρτόμαζα
(συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά

4823 [70 (10 + 90)]

kg

S

17.29.19.85

Άλλα είδη από χαρτί και χαρτόνι

4823 90 85

kg

S

—

kg

S

NACE 18.11: Εκτύπωση εφημερίδων
CPA 18.11.10: Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων
18.11.10.00

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, που εκδίδονται τουλάχιστον 4
φορές την εβδομάδα

P

NACE 18.12: Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
CPA 18.12.11: Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματοσήμων, χαρτοσήμων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφα
λείας και συναφών ειδών
18.12.11.00

Τυπωμένα νέα γραμματόσημα, χαρτοσημασμένο χαρτί, επιταγές, τραπεζογραμμά
τια, κ.λπ.

—

kg

S

P

CPA 18.12.12: Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού
18.12.12.30

Έντυποι εμπορικοί κατάλογοι

—

kg

S

P

18.12.12.50

Έντυπο εμπορικό διαφημιστικό υλικό και παρόμοια είδη (εκτός των εμπορικών
καταλόγων)

—

kg

S

P
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S

P

CPA 18.12.13: Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα
18.12.13.00

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, που εκδίδονται λιγότερο από 4
φορές την εβδομάδα

—

kg

CPA 18.12.14: Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών,
ταχυδρομικών δελταρίων
18.12.14.07

Έντυπα βιβλία, φυλλάδια κάθε είδους και παρόμοιο έντυπο υλικό, σε χωριστά
φύλλα

—

kg

S

P

18.12.14.14

Έντυπα βιβλία, φυλλάδια κάθε είδους και παρόμοιο έντυπο υλικό (εκτός αυτώ σε
χωριστά φύλλα)

—

kg

S

P

18.12.14.21

Βιβλία με εικόνες και βιβλία ιχνογραφίας ή ζωγραφικής για παιδιά

—

kg

S

P

18.12.14.28

Έντυπα λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, καθώς και τεύχη τους

—

kg

S

P

18.12.14.35

Χάρτες, υδρογραφικοί ή παρόμοιοι χάρτες, τυπωμένοι σε μορφή βιβλίου

—

kg

S

P

18.12.14.42

Χάρτες, υδρογραφικοί ή παρόμοιοι χάρτες, (εκτός από αυτούς σε μορφή βιβλίου)

—

kg

S

P

18.12.14.49

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα, έστω και εικονογραφημένα

—

kg

S

P

18.12.14.56

Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα,
με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις

—

kg

S

P

18.12.14.63

Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες

—

kg

S

P

CPA 18.12.19: Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
18.12.19.10

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ
ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα

—

kg

S

P

18.12.19.20

Μουσική τυπωμένη (συμπεριλαμβαμένης της μουσικής σε γραφή μπράιγ)

—

kg

S

P

18.12.19.30

Χαλκομανίες κάθε είδους, τυπωμένες

—

kg

S

P

18.12.19.90

Άλλο έντυπο υλικό π.δ.κ.α.

—

—

S

P

—

I

8442 [50 (20 + 80)]

—

S

—

—

I

—

I

NACE 18.13: Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
CPA 18.13.10: Υπηρεσίες προεκτύπωσης
18.13.10.00

Υπηρεσίες σύνθεσης και δημιουργία τυπογραφικών πλακών

—

CPA 18.13.20: Τυπογραφικές πλάκες ή κύλινδροι και άλλα εγχάρακτα μέσα που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
18.13.20.00

Εξαρτήματα εκτύπωσης

CPA 18.13.30: Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
18.13.30.00

Άλλες γραφικές υπηρεσίες

NACE 18.14: Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
CPA 18.14.10: Βιβλιοδετικές και συναφείς υπηρεσίες
18.14.10.10

Φινίρισμα βιβλίων και συναφών ειδών (δίπλωμα, μάζεμα, ράψιμο, κόλλημα, τοπο
θέτηση εξωφύλλων)

—
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18.14.10.30

Φινίρισμαφυλλαδίων, περιοδικών, καταλόγων και προϊόντων διαφήμισης, προσπέ
κτους (δίπλωμα, μάζεμα, ράψιμο, κόλλημα, τοποθέτηση εξωφύλλων)

—

—

I

18.14.10.50

Άλλο φινίρισμα όπως χαρτιόυχαρτονιού τυπωμένου πδαα

—

—

I

NACE 18.20: Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
CPA 18.20.10: Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης
18.20.10.10

Αντιγραφή δίσκων γραμμοφώνου

—

—

I

18.20.10.30

Αντιγραφή μαγνητικών ταινιών ήχου (πλάτους ≤ 4 mm)

—

—

I

18.20.10.50

Αντιγραφή μαγνητικών ταινιών ήχου (πλάτους > 4 mm και ≤ 6,5 mm)

—

—

I

18.20.10.70

Αντιγραφή ψηφιακών (κόμπακτ) δίσκων

—

—

I

CPA 18.20.20: Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής
18.20.20.50

Αντιγραφή μαγνητικών ταινιών βίντεο (πλάτους > 6,5 mm)

—

—

I

18.20.20.70

Αντιγραφή δίσκων βίντεο και άλλων μέσων εκτός των μαγνητικών ταινιών

—

—

I

CPA 18.20.30: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
18.20.30.30

Αντιγραφή μαγνητικών ταινιών πληροφορικής για επεξεργασία δεδομένων (πλάτους
≤ 4 mm)

—

—

I

18.20.30.50

Αντιγραφή μαγνητικών ταινιών πληροφορικής για επεξεργασία δεδομένων (πλάτους
> 4 mm)

—

—

I

18.20.30.70

Αντιγραφή άλλων μέσων πληροφορικής για επεξεργασία δεδομένων

—

—

I

kg

T

NACE 19.10: Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)
CPA 19.10.30: Πίσσα και πισσάσφαλτος
19.10.30.00

Πίσσα στερεά και οπτάνθρακας (κωκ) πίσσας, λαμβανόμενος από πίσσα λιθνθράκων
ή από άλλες πίσσες ορυκτές

2708 [10 00 + 20 00]

NACE 20.11: Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
CPA 20.11.11: Υδρογόνο, αργόν, σπάνια αέρια, άζωτο και οξυγόνο
20.11.11.20

Αργό

2804 21 00

m3

T

20.11.11.30

Λοιπά ευγενή αέρια (εκτός από αργό)

2804 [29 (10 + 90)]

m3

T

20.11.11.50

Υδρογόνο

2804 10 00

m3

T

20.11.11.60

Αζωτο

2804 30 00

m3

T

20.11.11.70

Οξυγόνο

2804 40 00

m3

T

Μεθ. σημ.
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CPA 20.11.12: Διοξείδιο του άνθρακα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις μη μεταλλικών στοιχείων
20.11.12.30

Διοξείδιο του άνθρακα

2811 21 00

kg

T

20.11.12.50

Τριοξείδιο του θείου, διαρσενικό τριοξείδιο

2811 29 10

kg

T

20.11.12.70

Οξείδια του αζώτου

2811 29 30

kg

T

20.11.12.90

Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων

2811 29 90

kg

T

2853 00 30

kg

T

CPA 20.11.13: Υγρός και πεπιεσμένος αέρας
20.11.13.00

Υγροποιημένος αέρας, συμπιεσμένος αέρας
NACE 20.12: Παραγωγή χρωστικών υλών

CPA 20.12.11: Οξείδιο και υπεροξείδιο του ψευδάργυρου. Οξείδια του τιτανίου
20.12.11.30

Οξείδιο του ψευδαργύρου, υπεροξείδιο του ψευδαργύρου

2817 00 00

kg

T

20.12.11.50

Οξείδια του τιτανίου

2823 00 00

kg
TiO2
@

T

2819 [10 00 + 90 (10 +
90)] + 2820 [10 00 + 90
(10 + 90)] + 2824 [10 00 +
90 (10 + 90)] + 00)]

kg

T

CPA 20.12.12: Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου, του μαγγανίου, του μολύβδου και του χαλκού
20.12.12.00

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου, του μαγγανίου, του μολύβδου και του
χαλκού

CPA 20.12.19: Άλλα μεταλλικά οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια
20.12.19.10

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος
70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe2O3

2821 [10 00 + 20 00]

kg

T

20.12.19.30

Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου, οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου

2822 00 00

kg

T

20.12.19.50

Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου. Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου. Οξείδια
και υδροξείδια του νικελίου. Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου

2825 [20 00 + 30 00 +
40 00 + 60 00]

kg

T

20.12.19.73

Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου

2825 70 00

kg

T

20.12.19.75

Οξείδια του αντιμονίου

2825 80 00

kg

T

20.12.19.90

Άλλες ανόργανες βάσεις, άλλα μεταλλικά οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια,
πδαα

2825 [90 (11 + 19 + 20 +
40 + 60 + 85)]

kg

T

CPA 20.12.21: Συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες και παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτές, οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων
εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· χρωστικές λάκες και παρασκευάσματα που
βασίζονται σε αυτές
20.12.21.10

Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

3204 11 00

kg

T

20.12.21.20

Οξινες χρωστικές και παρασκευάσματα, χρωστικές και παρασκευάσματα προστύ
ψεως

3204 12 00

kg

T

20.12.21.30

Βασικές χρωστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

3204 13 00

kg

T

20.12.21.40

Άμεσες χρωστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

3204 14 00

kg

T

20.12.21.50

Άλλες οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες

3204 [15 00 + 16 00 +
17 00 + 19 00 + 90 00]

kg

T
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P

20.12.21.60

Οργανικά συνθετικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του
φθορισμού

3204 20 00

kg

T

20.12.21.70

Χρωστικές λάκκες, παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές λάκκες

3205 00 00

kg

T

Μεθ. σημ.

CPA 20.12.22: Δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης· ταννίνες και τα άλατα αυτών, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγα· χρωστικές ύλες
φυτικής ή ζωικής προέλευσης
20.12.22.50

Δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης· ταννίνες τα άλατά τους, οι εστέρες τους
και τα άλλα παράγωγά τους

3201 [10 00 + 20 00 + 90
(20 + 90)]

kg

T

20.12.22.70

Χρωστικές ύλες και παρασκευάσματα φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης

3203 [00 (10 + 90)]

kg

T

CPA 20.12.23: Δεψικά προϊόντα συνθετικά οργανικά· δεψικά προϊόντα ανόργανα· δεψικά παρασκευάσματα· ενζυματικά παρασκευάσματα για την
προεργασία της δέψης
20.12.23.30

Συνθετικά οργανικά δεψικά προϊόντα

3202 10 00

kg

T

20.12.23.50

Ανόργανα δεψικά προϊόντα, δεψικά παρασκευάσματα…, πδαα

3202 90 00

kg

T

CPA 20.12.24: Χρωστικές ύλες π.δ.κ.α.· ανόργανα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα
20.12.24.15

Χρωστικές (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου,
≥ 80 % σε διοξείδιο του τιτανίου

3206 11 00

kg
TiO2
@

T

20.12.24.19

Άλλες χρωστικές (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτα
νίου

3206 19 00

kg
TiO2
@

T

20.12.24.40

Χρωστικές ύλες και και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου ή του
καδμίου

3206 [20 00 + 49 30]

kg

T

20.12.24.70

Άλλες χρωστικές ύλες, παρασκευάσματα και φωτοφόρα

3206 [41 00 + 42 00 + 49
(10 + 80) + 00)]

kg

T

NACE 20.13: Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
CPA 20.13.21: Μεταλλοειδή
20.13.21.11

Χλώριο

2801 10 00

kg

T

20.13.21.16

Ιώδιο. Φθώριο. Βρώμιο

2801 [20 00 + 30 (10 +
90)]

kg

T

20.13.21.20

Θείο, από εξάχνωση ή κατακρήμνιση, κολλοειδές θείο

2802 00 00

kg

T

20.13.21.30

Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα, πδαα)

2803 00 00

kg

T

20.13.21.40

Βόριο, τελλούριο

2804 [50 (10 + 90)]

kg

T

20.13.21.50

Πυρίτιο

2804 [61 00 + 69 00]

kg

T

20.13.21.80

Φωσφόρος. Αρσενικό. Σελήνιο

2804 [70 00 + 80 00 +
90 00]

kg

T

2812 [10 (11 + 15 + 16 +
18)]

kg

T

CPA 20.13.22: Αλογονωμένες ή θειούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων
20.13.22.35

Χλωρίδια και οξυχλωρίδια του φωσφόρου
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20.13.22.37

Αλογονίδια και οξυαλογονίδια των μη μεταλλικών στοιχείων εκτός των χλωριδίων
και των οξυχλωριδίων του φωσφόρου

20.13.22.60

Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου

PRODCOM

Όγκος
Φυσ. μον.

P

2812 [10 (91 + 93 + 94 +
95 + 99) + 00)]

kg

T

2813 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

T

kg

T

CPA 20.13.23: Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο· υδράργυρος
20.13.23.00

Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και
ύττριο. Υδράργυρος

2805 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 90) + 30 (10 + 90) +
40 (10 + 90)]

CPA 20.13.24: Υδροχλώριο· διθειικό οξύ· διφωσφορικό πεντοξείδιο· άλλα ανόργανα οξέα· διοξείδιο του πυριτίου και του θείου
20.13.24.13

Χλωρίδιο του υδρογόνου (υδροχλωρικό οξύ)

2806 10 00

kg
HCl @

T

20.13.24.15

Χλωροθειικό οξύ

2806 20 00

kg

T

20.13.24.33

Θειικό οξύ

2807 00 10

kg
SO2 @

T

20.13.24.35

Ατμίζον θειικό οξύ

2807 00 90

kg
SO2 @

T

20.13.24.53

Διφωσφορικό πεντοξείδιο

2809 10 00

kg
P2O5

T

20.13.24.55

Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα

2809 20 00

kg
P2O5

T

20.13.24.60

Οξείδια του βορίου, βορικά οξέα, άλλα ανόργανα οξέα

2810 [00 (10 + 90)] + 2811
[19 (10 + 20 + 80)]

kg

T

20.13.24.73

Φθορίουχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)

2811 11 00

kg HF
@

T

20.13.24.75

Διοξείδιο του πυριτίου

2811 22 00

kg
SiO2
@

T

20.13.24.77

Διοξείδιο του θείου

2811 29 05

kg
SO2 @

T

CPA 20.13.25: Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια· υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και ανόργανα άλατά τους
20.13.25.25

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα), στερεό

2815 11 00

kg
NaOH
@

T

20.13.25.27

Υδροξείδιο του νατρίου σε υδατικό διαλυμα (αλισίβα νατρίου ή ρευστή σόδα)

2815 12 00

kg
NaOH

T

20.13.25.30

Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)

2815 20 00

kg
KOH

T

20.13.25.50

Υπεροξείδια του νατρίου ή καλίου

2815 30 00

kg

T

20.13.25.60

Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου, (υδρ)οξείδια, υπεροξείδια του στροντίου και του βαρίου

2816 [10 00 + 40 00]

kg

T

20.13.25.70

Υδροξείδιο του αργιλίου

2818 30 00

kg
Al2O3
@

T

20.13.25.80

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους

2825 10 00

kg

T

CPA 20.13.31: Αλογονωμένα μέταλλα
20.13.31.10

Φθορίδια, φθοροπυριτικά, φθοροαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου

2826 [12 00 + 19 (10 + 90)
+ 30 00 + 90 (10 + 80)]

kg F @

T

20.13.31.30

Χλωρίδια, εκτός από το χλωρίδιο του αμμωνίου

2827 [20 00 + 31 00 +
32 00 + 35 00 + 39 (10 +
20 + 30 + 85)]

kg

T

Μεθ. σημ.

5.10.2010

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 262/81

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

20.13.31.50

Οξυχλωρίδια και υδροξυχλωρίδια του χαλκού και άλλων μετάλλων

2827 [41 00 + 49 (10 +
90)]

kg

T

20.13.31.70

Βρωμίδια και οξυβρωμίδια, ιωδίδια και οξυϊωδίδια

2827 [51 00 + 59 00 +
60 00]

kg

T

kg Cl
@

T

CPA 20.13.32: Υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά
20.13.32.30

Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρω
μιώδη

2828 [10 00 + 90 00]

20.13.32.50

Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά

2829 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 40 + 80)]

kg

T

kg

T

kg
Na2S
2O5
@

T

CPA 20.13.41: Σουλφίδια, θειώδη και θειικά άλατα
20.13.41.10

Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Διθειώδη και όξινα
θειώδη

2830 [10 00 + 90 (11 +
85)] + 2831 [10 00+90 00]

20.13.41.33

Θειώδη άλατα

2832 [10 00 + 20 00]

20.13.41.35

Θειοθειικά άλατα

2832 30 00

kg

T

20.13.41.51

Θειικό βάριο ή θειικό αργίλιο

2833 [22 00 + 27 00]

kg

T

20.13.41.57

Θειικά άλατα εκτός από τα άλατα αργιλίου και βαρίου

2833 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 24 00 + 25 00 +
29 (20 + 30 + 60 + 80)]

kg

T

20.13.41.73

Στυπτηρίες

2833 30 00

kg

T

20.13.41.75

Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)

2833 40 00

kg

T

kg N
@

T

CPA 20.13.42: Φωσφινικά, φωσφονικά, φωσφορικά, πολυφωσφορικά άλατα και νιτρικά άλατα (εκτός του καλίου)
20.13.42.10

Νιτρώδη εκτός από τα άλατα του καλίου

2834 [29 (20 + 40 + 80)]

20.13.42.20

Φωσφινικά και φωσφονικά

2835 10 00

kg

T

20.13.42.30

Φωσφορικά άλατα του μονο-ή δινατρίου

2835 22 00

kg
P2O5
@

T

20.13.42.40

Υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο (φωσφορικό διασβέστιο)

2835 25 00

kg
P2O5
@

T

20.13.42.70

Τριφωσφορικό νάτριο (τριπολυφωσφορικά άλατα του νατρίου)

2835 31 00

kg
P2O5
@

T

20.13.42.80

Φωσφορικά άλατα (εκτός από υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου και όξινο
ή δισόξινο φωσφορικό νάτριο). Πολυφωσφορικά άλατα (εκτός από τριφωσφορικό
του νατρίου)

2835 [24 00 + 26 00 + 29
(10 + 30 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 20.13.43: Ανθρακικά άλατα
20.13.43.10

Ανθρακικό δινάτριο

2836 20 00

kg
Na2C
O3 @

T

20.13.43.20

Υδρογανθρακικό νάτριο (διτανθρακικό νάτριο)

2836 30 00

kg

T

20.13.43.40

Ανθρακικό ασβέστιο

2836 50 00

kg

T

20.13.43.90

Άλλα ανθρακικά άλατα

2836 [40 00 + 60 00 +
91 00 + 92 00 + 99 (11 +
17 + 90)]

kg

T

Μεθ. σημ.
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CPA 20.13.51: Άλατα οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδή πολύτιμα μέταλλα
20.13.51.10

Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά. Μολυβδαινικά. Βολφραμικά

2841 [61 00 + 69 00 +
70 00 + 80 00]

kg

S

20.13.51.25

Χρωμικά και διχρωμικά· υπεροξοχρωμικά άλατα

2841 [30 00 + 50 00]

kg

T

20.13.51.75

Άλλα άλατα οξομεταλλικών και υπεροξομεταλλικών οξέων. πδαα

2841 [90 (30 + 85)]

kg

S

20.13.51.83

Νιτρικός άργυρος

2843 21 00

kg

S

20.13.51.85

Κολλοειδή πολύτιμα μέταλλα, τα αμαλγάματά τους, ενώσεις άλλες από το νιτρικό
άργυρο

2843 [10 (10 + 90) + 29 00
+ 30 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

CPA 20.13.52: Ανόργανες ενώσεις π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του απεσταγμένου νερού· αμαλγάματα, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων
μετάλλων
20.13.52.50

Αποσταγμένο ύδωρ

2853 00 10

kg

S

20.13.52.70

Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα

2852 00 00

kg

S

20.13.52.90

Άλλες ανόργανες ενώσεις αμαλγάματα εκτός των εκ πολυτίμων μετάλλων

2853 [00 (50 + 90)]

kg

S

2845 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

CPA 20.13.61: Ισότοπα π.δ.κ.α. και ενώσεις τους (συμπεριλαμβανομένου του βαρέος ύδατος)
20.13.61.00

Βαρύ ύδωρ, άλλα ισότοπα και οι ενώσεις τους

CPA 20.13.62: Κυανίδια, οξείδια των κυανιδίων και σύμπλοκα κυανίδια· κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα· πυριτικά άλατα· βορικά άλατα·
υπερβορικά άλατα· άλλα άλατα ανόργανων οξέων ή υπεροξέων
20.13.62.20

Κυανίδια, οξείδια κυανιδίου και σύμπλοκα κυανίδια

2837 [11 00 + 19 00 +
20 00]

20.13.62.30

Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

20.13.62.40

kg

T

2840 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 20 (10 + 90) + 00)]

kg
B2O3
@

T

Πυριτικά, πυριτικά άλατα των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου

2839 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 90)]

kg
SiO2
@

T

20.13.62.70

Διπλά ή σύμπλοκα πυριτικά άλατα

2842 10 00

kg

T

20.13.62.80

Άλλα άλατα ανοργάνων οξέων ή υπεροξέων (εκτός από τα αζίδια)

2842 [90 (10 + 80)]

kg

T

kg
H2O2

T

kg

T

CPA 20.13.63: Υπεροξείδιο του υδρογόνου
20.13.63.00

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ έστω και στερεωποιήμενο με
ουρία)

2847 00 00

CPA 20.13.64: Φωσφίδια, καρβίδια, υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια
20.13.64.50

Καρβίδια καθορισμένης ή μη χημικής συνθέσεως

2849 [10 00 + 20 00 + 90
(10 + 30 + 50 + 90)]
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

2848 00 00 + 2850 [00 (20
+ 60 + 90)]

kg

T

2846 [10 00 + 90 00]

kg

S

2503 00 90

kg

S

2601 20 00

kg

S

CPA 20.13.65: Ενώσεις μετάλλων σπανίων γαιών, υττρίου ή σκανδίου
20.13.65.00

Ενώσεις μετάλλων σπανίων γαιών και μείγματα αυτών

CPA 20.13.66: Θείο, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές
20.13.66.00

Άλλο θείο (εκτός από το ακατέργαστο, το παραγόμενο με εξάχνωση, με κατακρή
μνιση και το κολλοειδές)

CPA 20.13.67: Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες
20.13.67.00

Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών)

CPA 20.13.68: Πιεζοηλεκτρικός χαλαζίας· άλλοι συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, ακατέργαστοι
20.13.68.00

Συνθετικές ή ανασχηματισμένες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ακατέργαστες ή
απλώς πριονίσμενες ή λεπτισμένες

7104 [10 00 + 20 00]

g

S

NACE 20.14: Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
CPA 20.14.11: Άκυκλοι υδρογονάνθρακες
20.14.11.20

Άκυκλοι υδρογονάνθρακες, κορεσμένοι

2901 10 00

kg

T

20.14.11.30

Αιθυλένιο

2901 21 00

kg

T

20.14.11.40

Προπένιο (προπυλένιο)

2901 22 00

kg

T

20.14.11.50

Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή τους

2901 23 00

kg

T

20.14.11.60

Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο

2901 24 00

kg

T

20.14.11.90

Ακόρεστοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες, πδαα

2901 29 00

kg

T

CPA 20.14.12: Κυκλικοί υδρογονάνθρακες
20.14.12.13

Κυκλοεξάνιο

2902 11 00

kg

T

20.14.12.15

Κυκλάνια, κυκλένια και κυκλοτερπένια, εκτός από το κυκλοεξάνιο

2902 19 00

kg

T

20.14.12.23

Βενζένιο

2902 20 00

kg

T

20.14.12.25

Τολουένιο

2902 30 00

kg

T

20.14.12.43

ο-Ξυλένιο

2902 41 00

kg

T

20.14.12.45

π-Ξυλένιο

2902 43 00

kg

T

20.14.12.47

μ-Ξυλένιο και μείγματα ισομερών ξυλενίου

2902 [42 00 + 44 00]

kg

T

20.14.12.50

Στυρένιο

2902 50 00

kg

T

20.14.12.60

Αιθυλοβενζένιο

2902 60 00

kg

T

Μεθ. σημ.
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P

20.14.12.70

Κουμένιο

2902 70 00

kg

T

20.14.12.90

Άλλοι υδρογονάνθρακες κυκλικοί

2902 90 00

kg

T

CPA 20.14.13: Χλωριωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων
20.14.13.13

Χλωρομεθάνιο (χλωρίδιο του μεθυλίου) και χλωροαιθάνιο (χλωρίδιο του αιθυλίου)

2903 11 00

kg

T

20.14.13.15

Διχλωρομεθάνιο (χλωρίδιο του μεθυλενίου)

2903 12 00

kg

T

20.14.13.23

Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)

2903 13 00

kg

T

20.14.13.25

Τετραχλωρίδιο του άνθρακα

2903 14 00

kg

T

20.14.13.53

1,2-Διχλωροαιθάνιο (διχλωρίδιο του αιθυλενίου)

2903 15 00

kg

T

20.14.13.57

Κορεσμένα, χλωριωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων π.δ.κ.α.

2903 [19 (10 + 80)]

kg

T

20.14.13.71

Χλωρίδιο του βινυλίου (χλωροαιθυλένιο)

2903 21 00

kg

T

20.14.13.74

Τριχλωροαιθυλένιο. Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)

2903 [22 00 + 23 00]

kg

T

20.14.13.79

Άλλα ακόρεστα χλωριωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων, πδαα

2903 29 00

kg

T

CPA 20.14.14: Σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτριδωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων αλογονωμένων ή όχι
20.14.14.50

Παράγωγα υδρογονανθράκων που περιέχουν μόνο σουλφοομάδες, τα άλατά τους,
και τους αιθυλικούς εστέρες των

2904 10 00

kg

T

20.14.14.70

Παράγωγα υδρογονθράκων που περιέχουν μόνο νιτρο/νιτροδωομάδες

2904 20 00

kg

T

20.14.14.90

Σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα των υδρογονανθράκων, πδαα

2904 [90 (40 + 95)]

kg

T

CPA 20.14.19: Άλλα παράγωγα υδρογονανθράκων
20.14.19.10

Φθοριωμένα, βρωμιωμένα ή ιωδιωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων

2903 [31 00 + 39 (11 + 15
+ 19 + 90)]

kg

S

20.14.19.30

Αλογονωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων που περιέχουν ≥ 2 αλο
γόνα

2903 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 (10 + 90) + 45
(10 + 15 + 20 + 25 + 30 +
35 + 40 + 45 + 50 + 55 +
90) + 46 (10 + 20 + 90) +
47 00 + 49 (11 + 15 + 19 +
20 + 30 + 40 + 80)]

kg

S

20.14.19.50

Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογο
νανθράκων

2903 [51 00 + 52 00 + 59
(20 + 80)]

kg

S

20.14.19.70

Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων

2903 [61 00 + 62 00 + 69
(10 + 90)]

kg

S

3823 70 00

kg

T

2905 11 00

kg

T

CPA 20.14.21: Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες
20.14.21.00

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

CPA 20.14.22: Μονοσθενείς αλκοόλες
20.14.22.10

Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)

Μεθ. σημ.
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P

20.14.22.20

Προπαν-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπαν-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)

2905 12 00

kg

T

20.14.22.30

Βουταν-1-όλη (κ-βουτυλική αλκοόλη)

2905 13 00

kg

T

20.14.22.40

Άλλες κορεσμένες βουτανόλες, πδαα

2905 [14 (10 + 90)]

kg

T

20.14.22.63

Οκτανόλη (οκτυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της

2905 [16 (20 + 85)]

kg

T

20.14.22.65

Λαυρική, κετυλική, στεατική αλκοόλη και άλλες κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες

2905 [17 00 + 19 00]

kg

T

20.14.22.70

Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες

2905 [22 00 + 29 (10 +
90)]

kg

T

CPA 20.14.23: Διόλες, πολυαλκοόλες, κυκλικές αλκοόλες και παράγωγά τους
20.14.23.10

Αιθυλενογλυκόλη (αιθανοδιόλη)

2905 31 00

kg

T

20.14.23.20

Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη)

2905 32 00

kg

T

20.14.23.33

D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

2905 [44 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

T

20.14.23.39

Άλλες διόλες και άλλες πολυσθενείς αλκοόλες εκτός από τη D-γλυκιτόλη

2905 [39 (20 + 25 + 30 +
95) + 41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00]

kg

T

20.14.23.50

Αλογονωμένα … ή νιτροδωμένα παράγωγα των άκυκλων αλκοόλων

2905 [51 00 + 59 (91 +
98)]

kg

T

20.14.23.60

Άλλες γλυκερίνες (εκτός από την ακατέργαστη), συμπεριλαμβανομένης της συνθε
τικής

2905 45 00

kg

T

20.14.23.73

Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές αλκοόλες

2906 [11 00 + 12 00 + 13
(10 + 90) + 00)]

kg

T

20.14.23.75

Αρωματικές αλκοόλες

2906 [21 00 + 29 00]

kg

T

CPA 20.14.24: Φαινόλες· φαινολοαλκοόλες και παράγωγα από φαινόλες
20.14.24.10

Μονοφαινόλες

2907 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 15 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

kg

T

20.14.24.33

4,4-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλολοπροπάνιο) και τα άλατά
τους

2907 23 00

kg

T

20.14.24.39

Πολυφαινόλες (και τα άλατά τους, εκτός από 4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη) και
φαινολοαλκοόλες

2907 [21 00 + 22 00 +
29 00]

kg

T

20.14.24.50

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών
ή των φαινολών-αλκοολών

2908 [11 00 + 19 00 +
91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

T

CPA 20.14.31: Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισμό
20.14.31.20

Βιομηχανικό στεατικό οξύ

3823 11 00

kg

T

20.14.31.30

Βιομηχανικό ελαϊκό οξύ

3823 12 00

kg

T

20.14.31.50

Βιομηχανικά λιπαρά οξέα του ταλλελαίου

3823 13 00

kg

T

Μεθ. σημ.
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P

20.14.31.95

Άλλα βιομηχανικά αποσταγμένα μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα

3823 19 10

kg

T

20.14.31.97

Άλλα βιομηχανικά μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα

3823 [19 (30 + 90)]

kg

T

Μεθ. σημ.

CPA 20.14.32: Κορεσμένα ακυκλικά μονοκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους
20.14.32.15

Οξικό αιθύλιο

2915 31 00

kg

T

20.14.32.19

Εστέρες του οξικού οξέος (εκτός από οξικό αιθυλεστέρα)

2915 [32 00 + 33 00 +
36 00 + 39 00]

kg

T

20.14.32.20

Μονο-δι-τριχλωροξικά, προπιονικά, βουτυρικά, βαλεριανικά οξέα, άλατα και εστέ
ρες

2915 [40 00 + 50 00 + 60
(11 + 19 + 90)]

kg

T

20.14.32.35

Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

2915 70 00

kg

T

20.14.32.50

Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2915 [11 00 + 12 00 +
13 00]

kg

T

20.14.32.71

Οξικό οξύ

2915 21 00

kg

T

20.14.32.77

Οξικός ανυδρίτης

2915 24 00

kg

T

20.14.32.78

Άλατα του οξικού οξέος

2915 29 00

kg

T

20.14.32.80

Λαυρικό οξύ και άλλα, άλατα και εστέρες

2915 90 00

kg

T

CPA 20.14.33: Ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά ακυκλικά πολυκαρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους
20.14.33.10

Ακρυλικό οξύ και τα άλατά ου και άλλα μονοκαρβοξυλικά οξέα

2916 [11 00 + 19 (10 + 40
+ 50 + 95) + 00)]

kg

T

20.14.33.20

Εστέρες του ακρυλικού οξέος

2916 12 00

kg

T

20.14.33.30

Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του

2916 13 00

kg

T

20.14.33.40

Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

2916 14 00

kg

T

20.14.33.50

Ελαϊκά, λινελαϊκά ή λινολενικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

2916 15 00

kg

T

20.14.33.63

ΒενζοΙκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2916 31 00

kg

T

20.14.33.65

Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου και χλωρίδιο του βενζοϋλίου

2916 32 00

kg

T

20.14.33.67

Φαινυλοξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2916 [34 00 + 35 00]

kg

T

20.14.33.70

Αρωματικά μονοκαρβοξυλικά οξέα, κ.λπ., τα … παράγωγά τους, πδαα

2916 39 00

kg

T

20.14.33.83

Άλλα οξαλικά, αζελαϊκά, μηλεΙνικά, άλλα, κυκλανικά, κυκλενικά οξέα, +άλατα

2917 [11 00 + 13 (10 + 90)
+ 19 (10 + 90) + 00)]

kg

T

20.14.33.85

Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2917 12 00

kg

T

20.14.33.87

Μηλεϊνικός ανυδρίτης

2917 14 00

kg

T

CPA 20.14.34: Αρωματικά πολυκαρβοξυλικά και καρβοξυλικά οξέα με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και τα παράγωγά τους εκτός από το
σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του
20.14.34.10

Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου και του διοκτυλίου

2917 [32 00 + 34 10]

kg

T
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

20.14.34.20

Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος

2917 [33 00 + 34 90]

kg

T

20.14.34.30

Φθαλικός ανυδρίτης. Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του

2917 [35 00 + 36 00]

kg

T

20.14.34.40

Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
παράγωγά τους (εκτός από εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος, φθαλικό ανυδρίτη,
τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του)

2917 [37 00 + 39 (20 +
95)]

kg

T

20.14.34.73

Κιτρικό οξύ και τα άλατά του και οι εστέρες του

2918 [14 00 + 15 00]

kg

T

20.14.34.75

Καρβοξυλικά οξέα με αλκοολικές και φαινολικές ομάδες

2918 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 16 00 + 18 00 +
19 (30 + 40 + 50 + 98) +
29 00 + 30 00 + 91 00 +
99 (40 + 90)]

kg

T

CPA 20.14.41: Ενώσεις με αμινική ομάδα
20.14.41.13

Μονο-, δι-, ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους

2921 11 00

kg

T

20.14.41.19

Άλλες μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2921 [19 (40 + 50 + 60 +
99)]

kg

T

20.14.41.23

Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της. Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

2921 [21 00 + 22 00]

kg

T

20.14.41.29

Άλλες πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2921 29 00

kg

T

20.14.41.30

Κυκλανικές … ή κυκλοτερπενικές μονο-ή πολυαμίνες, κ.λπ.· άλατα των προϊόντων
αυτών

2921 [30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

20.14.41.51

Ανιλίνη και τα άλατά της

2921 41 00

kg

T

20.14.41.53

Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους

2921 42 00

kg

T

20.14.41.59

Άλλες μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2921 [43 00 + 44 00 +
45 00 + 46 00 + 49 00]

kg

T

20.14.41.70

Αρωματικές πολυαμίνες και τα παράγωγά τους, άλατα των προϊόντων αυτών

2921 [51 (11 + 19 + 90) +
59 (50 + 90)]

kg

T

CPA 20.14.42: Οξυγονούχες αμινικές ενώσεις, εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ
20.14.42.33

Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922 11 00

kg

T

20.14.42.35

Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922 12 00

kg

T

20.14.42.37

Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922 [13 (10 + 90)]

kg

T

20.14.42.39

Αμιναλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους με μία μόνο οξυγονούχο ομάδα,
άλατα, πδαα

2922 [14 00 + 19 (10 + 20
+ 30 + 85)]

kg

T

20.14.42.90

Οξυγονούχες ομάδες αμινοενώσεων εκτός από αμιναλκοόλες, λυσίνη, γλουταμινικό
οξύ

2922 [21 00 + 29 00 +
31 00 + 39 00 + 43 00 +
44 00 + 49 (20 + 85) + 00)]

kg

T

kg

T

CPA 20.14.43: Ουρεΐνες· ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα, με νιτρική ομάδα· παράγωγά τους
20.14.43.10

Ουρεϊνες και τα παράγωγά τους, άλατα των προϊόντων αυτών

2924 21 00

Μεθ. σημ.

L 262/88

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

20.14.43.20

Σακχαρίνη και τα άλατά της

2925 11 00

kg

T

20.14.43.30

Ιμίδια και τα παράγωγά τους, άλατα των προϊόντων αυτών (εκτός από τη σακχα
ρίνη)

2925 [12 00 + 19 (20 +
95)]

kg

T

20.14.43.40

Άλλες ιμίνες και τα παράγωγά τους, άλατα των προϊόντων αυτών

2925 [21 00 + 29 00]

kg

T

20.14.43.50

Ακρυλονιτρίλιο

2926 10 00

kg

T

20.14.43.60

1-Κυανογουανιδίνη

2926 20 00

kg

T

20.14.43.70

Άλλες ενώσεις με νιτριλική ομάδα

2926 [30 00 + 90 (20 +
95)]

kg

T

CPA 20.14.44: Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες
20.14.44.20

Διαζωενώσεις, αζωενώσεις, ή αζοξυενώσεις

2927 00 00

kg

T

20.14.44.30

Οργανικά παράγωγα της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης

2928 [00 (10 + 90)]

kg

T

20.14.44.50

Ισοκυανικές ενώσεις

2929 10 00

kg

T

20.14.44.90

Ενώσεις με άλλη αζωτούχο ομάδα, πδαα

2929 90 00

kg

T

CPA 20.14.51: Οργανικές θειοενώσεις και άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις
20.14.51.33

Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά. Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης.
Μεθειονίνη

2930 [20 00 + 30 00 + 40
(10 + 90)]

kg

T

20.14.51.39

Άλλες θειοενώσεις οργανικές

2930 [50 00 + 90 (13 + 16
+ 20 + 30 + 40 + 50 + 60
+ 99)]

kg

T

20.14.51.50

Άλλες οργανοανόργανες ενώσεις

2931 [00 (10 + 20 + 30 +
40 + 99)]

kg

T

kg

T

CPA 20.14.52: Ετεροκυκλικές ενώσεις π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους
20.14.52.10

Ετεροκυκλικές ενώσεις με ετεροάτομο(α) οξυγόνο μόνο

2932 [11 00 +
13 00 + 19 00
91 00 + 92 00
94 00 + 95 00

20.14.52.30

Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις που περιέχουν ένα μη συνενωμένο δακτύλιο ιμιδα
ζολίου, πδαα

2933 [29 (10 + 90)]

kg

T

20.14.52.60

Μελαμίνη

2933 61 00

kg

T

20.14.52.80

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης όχι συνενωμένο ή
μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης χωρίς άλλες συνενώσεις. Λακτά
μες. Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου [εκτός από
ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου όχι συνενωμένο,
ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου όχι συνενωμένο, ένα δακτύλιο πυριμιδίνης, ένα δακτύλιο
πιπεραζίνης ή ένα δακτύλιο τριαζίνης όχι συνενωμένο]

2933 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 (10 + 20 + 25 +
35 + 40 + 45 + 50 + 55 +
99) + 41 00 + 49 (10 + 30
+ 90) + 71 00 + 72 00 +
79 00 + 91 (10 + 90) + 99
(20 + 50 + 80)]

kg

T

20.14.52.90

Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις -θειαζόλιο, βενζοθειαζόλιο, άλλες κυκλικές ενώσεις
και νουκλεϊκά οξέα

2934 [10 00 + 20 (20 + 80)
+ 91 00 + 99 (60 + 90)]

kg

T

12 00 +
+ 21 00 +
+ 93 00 +
+ 99 00]

Μεθ. σημ.

5.10.2010

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 262/89

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 20.14.53: Φωσφορικοί εστέρες και τα άλατά τους ή εστέρες άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξειδίου του υδρογόνου) και
τα άλατά τους· και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
20.14.53.50

Φωσφορικοί εστέρες, κ.λπ., (συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοφωσφορικών), τα
παράγωγά τους

2919 [10 00 + 90 00]

kg

T

20.14.53.80

Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες
των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφο
νωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2920 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 20 + 30 + 40 + 50 +
85)]

kg

T

CPA 20.14.61: Ενώσεις με αλδεϋδικές ομάδες
20.14.61.11

Μεθανάλη (φορμαλδεϋδη)

2912 11 00

kg

T

20.14.61.13

Αιθανάλη (ακεταλδεϋδη)

2912 12 00

kg

T

20.14.61.15

Βουτανάλη (βουτυλαλδεϋδη, το κανονικό ισομερές)

2912 19 10

kg

T

20.14.61.19

Άλλες άκυκλες αλδεϋδες, χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, πδαα

2912 19 90

kg

T

20.14.61.20

Κυκλικές αλδεϋδες, χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα

2912 [21 00 + 29 00]

kg

S

20.14.61.30

Αλδεϋδαλκοόλες

2912 30 00

kg

S

20.14.61.40

Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγο
νούχες ομάδες

2912 [41 00 + 42 00 +
49 00]

kg

S

20.14.61.50

Κυκλικά πολυμερή των αλδεϋδών

2912 50 00

kg

S

20.14.61.60

Παραφορμαλδεϋδη

2912 60 00

kg

T

20.14.61.70

Αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα των προϊόντων
της κλάσης 29.12

2913 00 00

kg

S

CPA 20.14.62: Ενώσεις με κετονικές και κινονικές ομάδες
20.14.62.11

Ακετόνη

2914 11 00

kg

T

20.14.62.13

Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)

2914 12 00

kg

T

20.14.62.15

4-Μεθυλοπενταν-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη)

2914 13 00

kg

T

20.14.62.19

Άλλες άκυκλες κετόνες, χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, πδαα

2914 [19 (10 + 90)]

kg

T

20.14.62.31

Καμφορά και κετοναλκοόλες, κετοναλδεϋδες, κετονοφαινόλες, …

2914 [21 00 + 31 00 +
39 00 + 40 (10 + 90) + 00)]

kg

T

20.14.62.33

Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες

2914 22 00

kg

T

20.14.62.35

Ιονόνες και μεθυλιονόνες

2914 23 00

kg

T

20.14.62.39

Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές κετόνες χωρίς οξυγονούχο ομάδα, πδαα

2914 29 00

kg

T

20.14.62.60

Κινόνες

2914 [61 00 + 69 (10 +
90)]

kg

T
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2914 70 00

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

T

CPA 20.14.63: Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και παράγωγά τους
20.14.63.10

Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
παράγωγά τους

2909 [11 00 + 19 (10 +
90)]

kg

T

20.14.63.23

Κυκλανικοί, κυκλενικοί… αιθέρες και τα αλογονωμένα… παράγωγά τους

2909 20 00

kg

T

20.14.63.25

Αρωματικοί αιθέρες και τα αλογονωμένα… παράγωγά τους

2909 [30 (10 + 31 + 35 +
38 + 90)]

kg

T

20.14.63.33

2,2-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη, digol)

2909 41 00

kg

T

20.14.63.39

Άλλες αιθεραλκοόλες και τα παράγωγά τους

2909 [43 00 + 44 00 + 49
(11 + 80)]

kg

T

20.14.63.50

Αιθεροφαινόλες, αιθεραλκοολοφαινόλες και τα αλογονωμένα … παράγωγά τους

2909 50 00

kg

S

20.14.63.60

Υπεροξείδια αλκοολών, αιθέρων και κετονών και τα … παράγωγά τους

2909 60 00

kg

S

20.14.63.73

Οξιράνιο (αιλενοξείδιο)

2910 10 00

kg

T

20.14.63.75

Μεθυλοξιράνιο (προπυλενοξείδιο)

2910 20 00

kg

T

20.14.63.79

Άλλα εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες, εποξυαιθέρες

2910 [30 00 + 40 00 +
90 00]

kg

T

20.14.63.80

Ακετάλες και ημιακετάλες και τα αλογονωμένα … παράγωγά τους

2911 00 00

kg

T

CPA 20.14.64: Ένζυμα και άλλες οργανικές ενώσεις π.δ.κ.α.
20.14.64.30

Άλλες οργανικές ενώσεις, πδαα

2942 00 00

kg

T

20.14.64.50

Χυμοσίνη (πυτιά) και συμπυκνώματα αυτής

3507 10 00

kg

S

20.14.64.70

Άλλα ενζυμα, παρασκευασμένα ένζυμα (που δεν αναφέρονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού)

3507 [90 (30 + 90)]

kg

S

CPA 20.14.71: Παράγωγα φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης
20.14.71.20

Ενεργοποιημένες φυσικές ορυκτές ύλες, άνθρακες ζωϊκής προέλευσης

3802 90 00

kg

S

20.14.71.30

Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο εξεγευνισμένο

3803 [00 (10 + 90)]

kg

S

20.14.71.40

Τερεβινθέλαιο, (νέφτι) αιθέριο έλαιο από την έπεξ/σία των ξύλων για παρασ/ή της
χαρτομάζας με θειικό άλας, αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου

3805 [10 (10 + 30 + 90) +
90 (10 + 90)]

kg

S

20.14.71.50

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους, αιθέριο έλαιο κολο
φωνίου και έλαιο κολοφωνίου, λιωμένες γόμες

3806 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 90 00]

kg

S

20.14.71.70

Ξυλόπισσα, έλαια ξυλόπισσας, κρεόζωτο ξύλου, ακάθαρτη μεθυλική αλκοόλη …
κ.λπ.

3807 [00 (10 + 90)]

kg

T
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CPA 20.14.72: Ξυλάνθρακας
20.14.72.00

Ξυλοκάρβουνο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το συσσωματωμένο

4402 [10 00 + 90 00]

CPA 20.14.73: Έλαια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια
προϊόντα
20.14.73.20

Βενζόλιο (βενζένιο), τολουόλιο (τολουένιο) και ξυλόλιο (ξυλένιο)

2707 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

T

20.14.73.40

Ναφθαλίνιο και μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων

2707 [40 00 + 50 (10 +
90)]

kg

T

20.14.73.60

Φαινόλες

2707 99 80

kg

T

20.14.73.90

Άλλα έλαια και προΙόντα απόσταξης και πισσών από λιθάνθρακα, πδαα

2707 [91 00 + 99 (11 + 19
+ 30 + 50 + 70 + 91 + 99)]

kg

T

2207 10 00

l

S

2207 20 00

l

S

CPA 20.14.74: Μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’ όγκο
20.14.74.00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % ή
περισσότερο

CPA 20.14.75: Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου
20.14.75.00

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα οποιουδήποτε τίτλου

NACE 20.15: Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
CPA 20.15.10: Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνία
20.15.10.50

Νιτρικό οξύ, σουλφονιτρικά οξέα

2808 00 00

kg N
@

T

20.15.10.75

Άνυδρη αμμωνία

2814 10 00

kg N
@

T

20.15.10.77

Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα

2814 20 00

kg N
@

T

CPA 20.15.20: Χλωριούχο αμμώνιο· νιτρώδη άλατα
20.15.20.30

Χλωρίδιο του αμμωνίου

2827 10 00

kg

T

20.15.20.80

Νιτρώδη άλατα

2834 10 00

kg N
@

T

CPA 20.15.31: Ουρία
20.15.31.30

Ουρία, με περιεκτικότητα σε άζωτο κατά βάρος > 45 % στο βάρος ξηρού άνυδρου
προϊόντος

3102 10 10

kg N

T

20.15.31.80

Ουρία ≤ 45 % κατά βάρος σε άζωτο

3102 10 90

kg N

T

3102 21 00

kg N

T

CPA 20.15.32: Θειικό αμμώνιο
20.15.32.00

Θειικό αμμώνιο
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3102 [30 (10 + 90)]

kg N

T

3102 60 00

kg N

T

CPA 20.15.33: Νιτρικό αμμώνιο
20.15.33.00

Νιτρικό αμμώνιο έστω και σε υδατικό διάλυμα

CPA 20.15.34: Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου
20.15.34.00

Διπλά άλατα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου

CPA 20.15.35: Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες
20.15.35.30

Μείγματα νιτρικού αμμωνίου με ανθρακικό ασβέστιο, περιεκτικότητας σε άζωτο
≤ 28 %

3102 40 10

kg N

T

20.15.35.80

Μείγματα νιτρικού αμμωνίου με ανθρακικό ασβέστιο, περιεκτικότητας σε άζωτο
> 28 %

3102 40 90

kg N

T

CPA 20.15.39: Άλλα αζωτούχα λιπάσματα και μείγματα
20.15.39.30

Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου

3102 29 00

kg N

T

20.15.39.60

Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικό ή αμμωνιακό διάλυμα

3102 80 00

kg N

T

20.15.39.90

Άλλα ορυκτά ή χημικά λιπάσματα, αζωτούχα, πδαα

3102 90 00

kg N

T

3103 [10 (10 + 90)]

kg
P2O5

T

3103 90 00

kg
P2O5

T

3104 [20 (10 + 50 + 90)]

kg
K2O

T

3104 30 00

kg
K2O

T

3104 90 00

kg
K2O

T

kg

T

CPA 20.15.41: Υπερφοσφωρικά
20.15.41.00

Υπερφωσφορικά

CPA 20.15.49: Άλλα φωσφορικά λιπάσματα
20.15.49.00

Άλλα ορυκτά ή χημικά λιπάσματα, φωσφορικά, πδαα

CPA 20.15.51: Χλωριούχο κάλιο
20.15.51.00

Χλωρίδιο του καλίου

CPA 20.15.52: Θειικό κάλιο
20.15.52.00

Θειικό κάλιο

CPA 20.15.59: Άλλα καλιούχα λιπάσματα
20.15.59.00

Άλλα ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν κάλιο, πδαα

CPA 20.15.60: Νιτρικό νάτριο
20.15.60.00

Νιτρικό νάτριο

3102 [50 (10 + 90)]

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

CPA 20.15.71: Λιπάσματα που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο
20.15.71.30

Λιπάσματα που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, περιεκτικότητας σε άζωτο
> 10 %

3105 20 10

kg

T

20.15.71.80

Λιπάσματα που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, περεκτικότητας σε άζωτο
≤ 10 %

3105 20 90

kg

T

3105 30 00

kg

T

3105 40 00

kg

T

3105 [51 00 + 59 00]

kg

T

3105 [60 (10 + 90)]

kg

T

kg N
@

T

CPA 20.15.72: Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)
20.15.72.00

Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (φωσφορικό διαμμώνιο)

CPA 20.15.73: Μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας
20.15.73.00

Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (φωσφορικό μονοαμμώνιο)

CPA 20.15.74: Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφορο
20.15.74.00

Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο
και φώσφορο

CPA 20.15.75: Λιπάσματα που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κάλιο
20.15.75.00

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φώσφορο
και κάλιο

CPA 20.15.76: Νιτρικά άλατα του καλίου
20.15.76.00

Νιτρικό κάλιο

2834 21 00

CPA 20.15.79: Ορυκτά ή χημικά λιπάσματα που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α.
20.15.79.30

Λιπάσματα … σε συσκευασίες μικτού βάρους ≤ 10 kg

3105 10 00

kg

T

20.15.79.80

Άλλα λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά πδαα

3105 [90 (10 + 91 + 99)]

kg

T

3101 00 00

kg

T

CPA 20.15.80: Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα π.δ.κ.α.
20.15.80.00

Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προελεύσεως

NACE 20.16: Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
CPA 20.16.10: Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.10.35

Γραμμικό πολυαιθυλένιο με ειδικό βάρος < 0,94, σε πρωτογενείς μορφές

3901 10 10

kg

T

20.16.10.39

Άλλο πολυαιθυλένιο με ειδικό βάρος < 0,94, σε πρωτογενείς μορφές

3901 10 90

kg

T

20.16.10.50

Πολυαιθυλένιο με ειδικό βάρος ≥ 0,94, σε πρωτογενείς μορφές

3901 [20 (10 + 90)]

kg

T

20.16.10.70

Συμπολυμερή αιθυλενίου - οξικού βινυλίου, σε πρωτογενείς μορφές

3901 30 00

kg

T

20.16.10.90

Άλλα πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές, πδαα

3901 [90 (30 + 90)]

kg

T

Μεθ. σημ.
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CPA 20.16.20: Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.20.35

Διογκούμενο πολυστυρένιο, σε πρωτογενείς μορφές

3903 11 00

kg

T

20.16.20.39

Άλλα πολυστυρένιο (εκτός από διογκούμενο), σε πρωτογενείς μορφές

3903 19 00

kg

T

20.16.20.50

Συμπολυμερή του στυρενίου-ακρυλονιτριλίου (SAN), σε πρωτογενείς μορφές

3903 20 00

kg

T

20.16.20.70

Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου (ABS), σε πρωτογενείς
μορφές

3903 30 00

kg

T

20.16.20.90

Άλλα πολυμερή του στυρενίου, σε πρωτογενείς μορφές, πδαα

3903 [90 (10 + 20 + 90)]

kg

T

CPA 20.16.30: Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.30.10

Χλωρίδιο του πολυβινυλίου, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες, σε πρωτογενείς
μορφές

3904 10 00

kg

T

20.16.30.23

Άλλο μη πλαστικοποιημένο αναμειγμένο χλωρίδιο του πολυβινυλίου, σε πρωτογε
νείς μορφές

3904 21 00

kg

T

20.16.30.25

Άλλο πλαστικοποιημένο αναμειγμένο χλωρίδιο του πολυβινυλίου, σε πρωτογενείς
μορφές

3904 22 00

kg

T

20.16.30.40

Συμπολυμερή του χλωριδίου του βινυλίου και του οξικού βινυλίου

3904 [30 00 + 40 00]

kg

T

20.16.30.60

Πολυμερή φθοριούχα

3904 [61 00 + 69 (10 +
90)]

kg

T

20.16.30.90

Πολυμερή αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές, πδαα

3904 [50 (10 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 20.16.40: Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυε
στέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.40.13

Πολυακετάλες, σε πρωτογενείς μορφές

3907 10 00

kg

T

20.16.40.15

Πολυαιθυλενογλυκόλες και άλλες πολυαιθεραλκοόλες σε πρωτογενείς μορφές

3907 [20 (11 + 20)]

kg

T

20.16.40.20

Άλλοι πολυαιθέρες, σε πρωτογενείς μορφές

3907 [20 (91 + 99)]

kg

T

20.16.40.30

Εποξειδικές ρητίνες, σε πρωτογενείς μορφές

3907 30 00

kg

T

20.16.40.40

Πολυκαρβονικές ενώσεις, σε πρωτογενείς μορφές

3907 40 00

kg

T

20.16.40.50

Αλκυδικές ρητίνες, σε πρωτογενείς μορφές

3907 50 00

kg

T

20.16.40.62

Πολυαιθολένιο τερεφθαλικό σε αρχικές μορφές με ιξώδες μεγαλύτερο ≥ 78 ml/g

3907 60 20

kg

T

20.16.40.64

Τερεφθαλικό πολυαιθολένιο

3907 60 80

kg

T

20.16.40.70

Άλλοι ακόρεστοι υγροί πολυεστέρες

3907 91 10

kg

T
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20.16.40.80

Άλλοι ακόρεστοι πολυεστέρες - σε πρωτογενείς μορφές

3907 91 90

kg

T

20.16.40.90

Άλλοι πολυεστέρες, σε πρωτογενείς μορφές

3907 [70 00 + 99 (10 +
90)]

kg

T

CPA 20.16.51: Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.51.30

Πολυπροπυλένιο, σε πρωτογενείς μορφές

3902 10 00

kg

T

20.16.51.50

Άλλα πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές,
π.δ.κ.α.

3902 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 20 + 90)]

kg

T

CPA 20.16.52: Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του βινυλίου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.52.30

Πολυμερή του οξικού βινυλίου, σε υδατική διασπορά, σε πρωτογενείς μορφές

3905 [12 00 + 21 00]

kg

T

20.16.52.50

Άλλα πολυμερή του οξικού βινυλίου (εκτός από σε υδατική διασπορά), σε πρω
τογενείς μορφές

3905 [19 00 + 29 00]

kg

T

20.16.52.70

Άλλα πολυμερή των βινυλικών εστέρων εκτός από οξικό βινύλιο, άλλα βινυλικά
πολυμερή, σε πρωτογενείς μορφές

3905 [30 00 + 91 00 + 99
(10 + 90)]

kg

T

CPA 20.16.53: Ακρυλικά πολυμερή, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.53.50

Μεθακρυλικό πολυμεθύλιο, σε πρωτογενείς μορφές

3906 10 00

kg

T

20.16.53.90

Άλλα παρασκευασμένα ακρυλικά πολυμερή, σε πρωτογενείς μορφές

3906 [90 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 90)]

kg

T

CPA 20.16.54: Πολυαμίδια, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.54.50

Πολυαμίδια -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12, σε πρωτογενείς μορφές

3908 10 00

kg

T

20.16.54.90

Άλλα πολυαμίδια, σε πρωτογενείς μορφές

3908 90 00

kg

T

CPA 20.16.55: Ρητίνες ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.55.50

Ρητίνες ουρίας· ρητίνες θειουρίας, σε πρωτογενείς μορφές

3909 10 00

kg

T

20.16.55.70

Ρητίνες μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές

3909 20 00

kg

T

CPA 20.16.56: Άλλες αμινορητίνες, φαινολικές ρητίνες και πολυουραιθάνες, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.56.30

Άλλες αμινικές ρητίνες, πδαα, σε πρωτογενείς μορφές

3909 30 00

kg

T

20.16.56.50

Φαινολικές ρητίνες, σε πρωτογενείς μορφές

3909 40 00

kg

T

20.16.56.70

Πολυουρεθάνες, σε πρωτογενείς μορφές

3909 [50 (10 + 90)]

kg

T

3910 00 00

kg

T

CPA 20.16.57: Σιλικόνες, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.57.00

Σιλικόνες σε πρωτογενείς μορφές

Μεθ. σημ.
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CPA 20.16.59: Άλλα πλαστικά, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.
20.16.59.20

Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυ
σουλφόνες κ.λπ., π.δ.κ.α., σε αρχικές μορφές

3911 [10 00 + 90 (11 + 13
+ 19 + 92 + 99)]

kg

T

20.16.59.40

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, π.δ.κ.α., σε αρχικές μορφές

3912 [11 00 + 12 00 + 20
(11 + 19 + 90) + 31 00 +
39 (20 + 85) + 90 (10 +
90)]

kg

T

20.16.59.60

Φυσικά και τροποποιημένα πολυμερή, πδαα, σε πρωτογενείς μορφές

3913 [10 00 + 90 00]

kg

T

20.16.59.70

Ιονανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01 ως 39.13, σε πρωτο
γενείς μορφές

3914 00 00

kg

T

NACE 20.17: Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
CPA 20.17.10: Συνθετικό ελαστικό (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.17.10.50

Λατέξ

4002 [11 00 + 41 00 +
51 00 + 91 00]

kg

T

20.17.10.90

Άλλα καουτσούκ

4002 [19 (10 + 20 + 30 +
90) + 20 00 + 31 00 +
39 00 + 49 00 + 59 00 +
60 00 + 70 00 + 80 00 +
99 (10 + 90)]

kg

T

NACE 20.20: Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
CPA 20.20.11: Εντομοκτόνα
20.20.11.30

Εντομοκτόνα με βάση τους χλωριωμένους υδρογονάνθρακες (π.χ. BHC, DDT, DD, Aldrin)

3808 91 20

kg act.
subst.
@

S

20.20.11.40

Εντομοκτόνα με βάση τις καρβαμιδικές ενώσεις (π.χ. Aldicarb, Carbofuran,
Methomy)

3808 91 30

kg act.
subst.
@

S

20.20.11.50

Εντομοκτόνα με βάση οργανοφωσφορούχα προιόντα (πχ. χλωροπυροφώς, μαλα
θείο)

3808 91 40

kg act.
subst.
@

S

20.20.11.60

Εντομοκτόνα με βάση πυρεθροειδή

3808 91 10

kg act.
subst.
@

S

20.20.11.90

Λοιπά εντομοκτόνα

3808 91 90

kg act.
subst.
@

S

CPA 20.20.12: Ζιζανιοκτόνα
20.20.12.20

Ζιζανιοκτόνα με βάση συνθετικές φυτορμόνες (φενοπρόπ)

3808 93 11

kg act.
subst.
@

S

20.20.12.30

Ζιζανιοκτόνα: με βάση τις τριαζίνες (πχ: Atrazine, Simazine)

3808 93 13

kg act.
subst.
@

S

20.20.12.40

Ζιζανιοκτόνα: με βάση τα ακεταμίδια (πχ: Alachlor, Butachlor)

3808 93 15

kg act.
subst.
@

S

20.20.12.50

Ζιζανιοκτόνα: με βάση τις καρβαμιδικές ενώσεις (πχ: Barban, Propham)

3808 93 17

kg act.
subst.
@

S

Μεθ. σημ.
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20.20.12.60

Ζιζανιοκτόνα: με βάση τις δινιτροανιλίνες (πχ: Trifluralin, Pendimethalin)

3808 93 21

kg act.
subst.
@

S

20.20.12.70

Ζιζανιοκτόνα με βάση ουρίες, ουρακίλλες και σουλφονυλουρίες (πχ.: μεθύλιο του
θειαμετουρόν)

3808 93 23

kg act.
subst.
@

S

20.20.12.90

Άλλα ζιζανιοκτόνα: (πχ: Dalapon, Dicamba)

3808 93 27

kg act.
subst.
@

S

CPA 20.20.13: Ανασχετικά βλάστησης και ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών
20.20.13.50

Ανασχετικά της βλάστησης συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3808 93 30

kg act.
subst.
@

S

20.20.13.70

Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3808 93 90

kg act.
subst.
@

S

CPA 20.20.14: Απολυμαντικά
20.20.14.30

Απολυμαντικά με βάση την αμμωνία

3808 94 10

kg act.
subst.
@

S

20.20.14.50

Απολυμαντικά με βάση αλογονούχες ενώσεις

3808 94 20

kg act.
subst.
@

S

20.20.14.90

Άλλα απολυμαντικά

3808 94 90

kg act.
subst.
@

S

CPA 20.20.15: Μυκητοκτόνα
20.20.15.15

Ανόργανα μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα και προϊόντα επεξεργασίας σπόρων (πχ.:
θείο)

3808 [92 (10 + 20)]

kg act.
subst.
@

S

20.20.15.30

Μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα και προϊόντα επεξεργασίας σπόρων: με βάση τις
διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις (πχ.: Ziram)

3808 92 30

kg act.
subst.
@

S

20.20.15.45

Μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα και προϊόντα επεξεργασίας σπόρων: με βάση τις
βενζιμιδαζόλες (πχ.: Benomyl)

3808 92 40

kg act.
subst.
@

S

20.20.15.60

Μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα και προϊόντα επεξεργασίας σπόρων: με βάση τα
τριαζόλια και τα διαζόλια (πχ.: Triadimefon)

3808 92 50

kg act.
subst.
@

S

20.20.15.75

Μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα και προϊόντα επεξεργασίας σπόρων: με βάση τις
διαζίνες, μορφολίνες (πχ.: Triforine)

3808 92 60

kg act.
subst.
@

S

20.20.15.90

Άλλα μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα και προϊόντα επεξεργασίας σπόρων (π.χ.:
Captan)

3808 92 90

kg act.
subst.
@

S

Μεθ. σημ.
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Μεθ. σημ.

CPA 20.20.19: Λοιπά παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα
20.20.19.30

Προϊόντα της κλάσης 38.08 του ΕΣ, που περιέχουν μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες ουσίες: αλδρίνη (ISO)· binapacryl (ISO)· camphechlor (ISO) (τοξα
φαίνιο)· καπταφόλη (ISO)· χλωρδάνιο (ISO); chlordimeform (ISO)· chlorobenzi
late (ISO)· DDT (διχλωρο-διφαινυλο-τριχλωροαιθάνιο), (ISO) (κλωφενοτάνιο
(INN), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο)· διελδρίνη (ISO, INN)·
dinoseb (ISO), άλατα και εστέρες του; διβρωμούχο αιθυλένιο (ISO) (1,2-διβρω
μομεθάνιο)· χλωριούχο αιθυλένιο (ISO) (1,2-Διχλωροαιθάνιο)· Φθοροακεταμίδιο
(ISO)· επταχλώρ (ISO)· εξαχλωροβενζόλιο (ISO)· 1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(HCH (ISO)), περιλαμβανόμενου λινδανίου (ISO, INN); ενώσεις του υδραργύρου;
methamidophos (ISO)· monocrotophos (ISO)· οξιράννη (οξείδιο του αιθυλε
νίου)· parathion (παραθείον) (ISO)· παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο)·
πενταχλωροφαινόλη (ISO)· phosphamidon (Φωσφαμιντόν) (ISO)· 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ), άλατα ή εστέρες του, πoυ παρoυσιάζovται σε
μoρφές ή συσκευασίες για τη λιαvική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μoρφή
ειδώ

3808 50 00

kg act.
subst.
@

S

20.20.19.80

Ποντικοφάρμακα και άλλα φυτοφάρμακα, που παρουσιάζονται σε μορφές ή
συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών
(εκτός από εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και απολυμαντικά)

3808 [99 (10 + 90)]

kg act.
subst.
@

S

NACE 20.30: Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
CPA 20.30.11: Χρώματα και βερνίκια με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου σε υδατώδες μέσο
20.30.11.50

Χρώματα επίχρισης … με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή, σε υδατικά μέσα

3209 10 00

kg

S

20.30.11.70

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια σε διασπορά ή διάλυμα

3209 90 00

kg

S

CPA 20.30.12: Χρώματα και βερνίκια με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινυλίου, σε μη υδατώδες μέσο· διαλύματα
20.30.12.25

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια, κ.λπ., με βάση πολυεστέρες

3208 10 10

kg

S

20.30.12.29

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση πολυεστέρες

3208 10 90

kg

S

20.30.12.30

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή, βλέπε
σημείωση 4, κεφ. 32 της ΣΟ

3208 20 10

kg

S

20.30.12.50

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

3208 20 90

kg

S

20.30.12.70

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια: διαλύματα

3208 [90 (11 + 13 + 19)]

kg

S

20.30.12.90

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή

3208 [90 (91 + 99)]

kg

S

CPA 20.30.21: Παρασκευασμένες χρωστικές ουσίες, αδιαφανοποιητές και χρώματα, εξυαλώσιμα σμάλτα και εφυαλώματα, επικαλύμματα κερα
μευτικής, υγρά λούστρα και παρόμοια είδη· τριμμένο γυαλί
20.30.21.30

Παρασκευασμένες χρωστικές ύλες (pigments), αδιαφανοποιητές και χρώματα… για
κεραμικά, κτλ

3207 10 00

kg

S
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20.30.21.50

Υαλοποιήσιμα σμάλτα και στιλβωτικά, επιχρίσματα και παρόμοια παρασκευάσματα

3207 [20 (10 + 90)]

kg

S

20.30.21.70

Υγρά στιλβωτικά και παρόμοια προϊόντα, υαλοβερνίκια και άλλα γυαλιά

3207 [30 00 + 40 (40 +
85)]

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 20.30.22: Άλλα χρώματα και βερνίκια· παρασκευασμένα ξηραντικά
20.30.22.13

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια λαδιού

3210 00 10

kg

S

20.30.22.15

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια, υδατοδιαλυτές χρωστικές ύλες για το
φινίρισμα του δέρματος: άλλα

3210 00 90

kg

S

20.30.22.20

Παρασκευασμένα ξηραντικά

3211 00 00

kg

S

20.30.22.30

Φύλλα αποτύπωσης με σίδερο

3212 10 00

kg

S

20.30.22.40

Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και
νιφάδες, διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας για την
παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες, π.δ.κ.α., σλπ

3212 90 00

kg

S

20.30.22.53

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι)

3214 10 10

kg

S

20.30.22.55

Επιχρίσματα ελαιοχρωματιστών

3214 10 90

kg

S

20.30.22.60

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που
χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που
χρησιμοποιούνται στη οικοδομική

3214 90 00

kg

S

20.30.22.73

Σύνθετοι οργανικοί διαλύτες και αραιωτικά με βάση το οξικό βουτύλιο, πδαα

3814 00 10

kg

S

20.30.22.79

Άλλοι σύνθετοι οργανικοί διαλύτες και αραιωτικά, πδαα

3814 00 90

kg

S

CPA 20.30.23: Χρώματα καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών, χρώματα αλλαγής των αποχρώσεων, χρώματα αναψυχής και παρόμοια
είδη
20.30.23.50

Χρώματα σε συνδυασμούς

3213 10 00

kg

S

20.30.23.70

Χρώματα για καλλιτέχνες, σπουδαστές ή για επιγραφές συσκευασμένα, πδαα

3213 90 00

kg

S

CPA 20.30.24: Τυπογραφική μελάνη
20.30.24.50

Μαύρες μελάνες τυπογραφίας

3215 11 00

kg

S

20.30.24.70

Άλλες μελάνες τυπογραφίας

3215 19 00

kg

S

1520 00 00

kg

T

NACE 20.41: Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
CPA 20.41.10: Γλυκερίνη
20.41.10.00

Ακατέργαστη γλυκερόλη (γλυκερίνη), γλυκερινούχα ύδατα και αλυσίβες

CPA 20.41.20: Επιφανειοδραστικές οργανικές ουσίες, εκτός από σαπούνι
20.41.20.20

Ανιονικοί τασιενεργοί παράγοντες, (εκτός από το σαπούνι)

3402 [11 (10 + 90)]

kg

T

20.41.20.30

Κατιονικοί τασιενεργοί παράγοντες, (εκτός από το σαπούνι)

3402 12 00

kg

T
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20.41.20.50

Μη ιονικοί τασιενεργοί παράγοντες, (εκτός από το σαπούνι)

3402 13 00

kg

T

20.41.20.90

Οργανικοί τασιενεργοί παράγοντες, (εκτός από το σαπούνι), πδαα

3402 19 00

kg

T

Μεθ. σημ.

CPA 20.41.31: Σαπούνι και επιφανειοδραστικά οργανικά προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτί, βάτες, πιλήματα
και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά
20.41.31.20

Σαπούνια και οργανικά τασιενεργά προϊόντα σε ράβδους, κτλ

3401 19 00

kg

S

20.41.31.50

Σαπούνι σε άλλες μορφές, νιφάδες, όστια, κόκκους ή σκόνες

3401 20 10

kg

S

20.41.31.80

Σαπούνι σε άλλες μορφές

3401 20 90

kg

S

CPA 20.41.32: Απορρυπαντικά και προϊόντα πλύσης
20.41.32.40

Οργανικά παρασκευάσματα επιφανειακής δράσης, είτε περιέχουν σαπούνι είτε όχι,
σ.λ.π. (εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι)

3402 20 20

kg

S

20.41.32.50

Παρασκευάσματα για το πλύσιμο και το καθάρισμα, σλπ

3402 20 90

kg

S

20.41.32.60

Παρασκευάσματα για το πλύσιμο και το καθάρισμα, μσλπ

3402 90 10

kg

S

20.41.32.70

Παρασκευάσματα για το πλύσιμο και το καθάρισμα, μσλπ

3402 90 90

kg

S

3307 [41 00 + 49 00]

—

S

CPA 20.41.41: Παρασκευάσματα για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων
20.41.41.00

Παρασκευάσματα αρωματισμού ή αποσμητικά χώρων

CPA 20.41.42: Τεχνητά κεριά και παρασκευασμένα κεριά
20.41.42.70

Τεχνητοί και παρασκευασμένοι κηροί από πολυαιθυλενογλυκόλη

3404 20 00

kg

S

20.41.42.80

Άλλοι τεχνητοί και παρασκευασμένοι κηροί [συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού
κηρού (βουλοκέρι)] (εξαιρούνται οι κηροί από πολυαιθυλενογλυκόλη)

3404 90 00

kg

S

CPA 20.41.43: Στιλβωτικές ουσίες και κρέμες, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο
20.41.43.30

Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για υποδήματα ή δέρμα

3405 10 00

kg

S

20.41.43.50

Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση ξύλινων
κατασκευών

3405 20 00

kg

S

20.41.43.70

Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα (εκτός από
στιλβώματα μετάλλων)

3405 30 00

kg

S

20.41.43.83

Στιλβώματα για μέταλλα

3405 90 10

kg

S

20.41.43.89

Άλλα στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα, πδαα

3405 90 90

kg

S

3405 40 00

kg

S

CPA 20.41.44: Πολτοί και σκόνες καθαρισμού και άλλα προϊόντα καθαρισμού
20.41.44.00

Καθαριστικές αλοιφές και σκόνες και άλλα καθαριστικά παρασκευάσματα
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NACE 20.42: Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
CPA 20.42.11: Αρώματα και κολώνιες
20.42.11.50

Αρώματα

3303 00 10

l @

S

20.42.11.70

Κολόνιες

3303 00 90

l @

S

CPA 20.42.12: Παρασκευάσματα για μακιγιάζ χειλιών και ματιών
20.42.12.50

Παρασκευάσματα για το μακιγιάρισμα των χειλιών

3304 10 00

—

S

20.42.12.70

Παρασκευάσματα για το μακιγιάρισμα των ματιών

3304 20 00

—

S

3304 30 00

—

S

3304 91 00

—

S

CPA 20.42.13: Παρασκευάσματα για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών
20.42.13.00

Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών και των ποδιών

CPA 20.42.14: Σκόνες (πούδρες) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό
20.42.14.00

Σκόνες, συμπιεσμένες ή όχι, για καλλυντικά/καλλωπιστικά

CPA 20.42.15: Παρασκευάσματα ομορφιάς, μακιγιάζ ή φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.
20.42.15.00

Άλλα παρασκευάσματα ομορφιάς

3304 99 00

—

S

CPA 20.42.16: Σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευάσματα για μόνιμο κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών
20.42.16.30

Παρασκευάσματα για το λούσιμο των μαλλιών

3305 10 00

—

S

20.42.16.50

Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών

3305 20 00

—

S

20.42.16.70

Λάκες για τα μαλλιά

3305 30 00

—

S

3305 90 00

—

S

CPA 20.42.17: Λοσιόν και άλλα παρασκευάσματα για τα μαλλιά π.δ.κ.α.
20.42.17.00

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά, εκτός από το λούσιμο, λάκες, για κατσάρωμα
διαρκείας

CPA 20.42.18: Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες), οδοντικό
νήμα
20.42.18.50

Οδοντόκρεμες

3306 10 00

—

S

20.42.18.90

Παρασκευάσματα για την υγειινή του στόματος και των δοντιών (περιλαμβάνονται
τα στερεωτικά τεχνητών οδοντοστοιχιών και οι οδοντιατρικές κλωστές), π.δ.κ.α.

3306 [20 00 + 90 00]

—

S

CPA 20.42.19: Ξυριστικά παρασκευάσματα· αποσμητικά και αντιιδρωτικά για το σώμα· παρασκευάσματα για το λουτρό· άλλα αρώματα, καλλυ
ντικά ή παρασκευάσματα καλλωπισμού π.δ.κ.α.
20.42.19.15

Σαπούνια και οργανικά τασιενεργά προϊόντα σε ράβδους, κτλ, για καλλωπισμό
περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις

3401 11 00

kg

S

20.42.19.30

Οργανικά προϊόντα και παρασκευάσματα επιφανειακής δράσης για πλύσιμο του
δέρματος, είτε περιέχουν σαπούνι είτε όχι, σ.λ.π.

3401 30 00

kg

S

20.42.19.45

Λοσιόν, κρέμες και άλλα παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, το ξύρισμα και
μετά το ξύρισμα

3307 10 00

—

S
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P

20.42.19.60

Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά

3307 20 00

—

S

20.42.19.75

Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά

3307 30 00

—

S

20.42.19.90

Άλλα παρασκευάσματα

3307 90 00

—

S

Μεθ. σημ.

NACE 20.51: Παραγωγή εκρηκτικών
CPA 20.51.11: Προωθητική πυρίτιδα και παρασκευασμένα εκρηκτικά
20.51.11.30

Προωθητικές πυρίτιδες

3601 00 00

kg

S

M

20.51.11.50

Παρασκευασμένα εκρηκτικά, (εκτός από τις προωθητικές πυρίτιδες)

3602 00 00

kg

S

M

CPA 20.51.12: Θρυαλλίδες ασφαλείας· πυραγωγά σχοινιά. καψύλια· είδη ανάφλεξης· ηλεκτρικοί πυροκροτητές
20.51.12.50

Θρυαλλίδες ασφαλείας, εκρηκτικά πυραγωγά σχοινιά

3603 00 10

km @

S

M

20.51.12.70

Καψούλια επίκρουσης ή πυροκρότησης, είδη ανάφλεξης και ηλεκτρικοί πυροκρο
τητές

3603 00 90

p/st @

S

M

3604 10 00

kg

S

3604 90 00

kg

S

3605 00 00

kg

S

CPA 20.51.13: Πυροτεχνήματα
20.51.13.00

Πυροτεχνήματα

CPA 20.51.14: Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, βαρελότα και άλλα πυροτεχνικά είδη (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
20.51.14.00

Φωτοβολίδες σηματοδότησης … και άλλα είδη πυροτεχνίας (εκτός από πυροτε
χνήματα)

CPA 20.51.20: Σπίρτα
20.51.20.00

Σπίρτα (με εξαίρεση τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 36.04)

NACE 20.52: Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
CPA 20.52.10: Κόλλες
20.52.10.20

Κόλλες καζεϊνης

3501 90 10

kg

S

20.52.10.40

Οστεόκολλες και άλλες ζελατίνες

3503 00 80

kg

S

20.52.10.60

Κόλλες που περιέχουν δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα

3505 [20 (10 + 30 + 50 +
90)]

kg

S

20.52.10.80

Παρασκευασμένες κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α.

3506 [10 00 + 91 00 +
99 00]

kg

S

NACE 20.53: Παραγωγή αιθέριων ελαίων
CPA 20.53.10: Αιθέρια έλαια
20.53.10.20

Αιθέρια έλαια

3301 [12 (10 + 90) + 13
(10 + 90) + 19 (20 + 80) +
24 (10 + 90) + 25 (10 + 90)
+ 29 (11 + 31 + 41 + 71 +
79 + 91)]

kg

S

20.53.10.30

Ρητινοειδή

3301 30 00

kg

S

M
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20.53.10.50

Συμπυκνώματα αιθερίων ελαίων σε λίπη … υδατικά αποστάγματα αρωματισμένα,
κτλ

20.53.10.75

20.53.10.79

Όγκος
Φυσ. μον.

P

3301 [90 (10 + 21 + 30 +
90)]

kg

S

Μείγματα εύοσμων ουσιών, για τις βιομηχανίες τροφίμων ή ποτών

3302 [10 (10 + 21 + 29 +
40 + 90)]

kg

S

Μείγματα εύοσμων ουσιών, άλλα

3302 [90 (10 + 90)]

kg

S

PRODCOM

Μεθ. σημ.

NACE 20.59: Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
CPA 20.59.11: Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένα μη εκτεθειμένα· φωτογραφικό χαρτί
20.59.11.30

Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ σε επίπεδες επιφάνειες, ευαισθητοποιημένα, που
δεν έχουν εκτεθεί στο φως

3701 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 91 00 + 99 00]

m2 @

S

20.59.11.50

Φωτογραφικά φιλμ, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως

3702 [10 00 + 31 (20 + 91
+ 98) + 32 (10 + 20 + 85) +
39 00 + 41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 51 00 +
52 00 + 53 00 + 54 00 +
55 00 + 56 00 + 91 (20 +
80) + 93 (10 + 90) + 94 (10
+ 90) + 00)]

m2 @

S

20.59.11.70

Φωτογραφικά χαρτιά, χαρτόνια και υφαντικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν
εκτεθεί στο φως

3703 [10 00 + 20 00 +
90 00]

m2 @

S

CPA 20.59.12: Ευαισθητοποιημένα γαλακτώματα για φωτογραφικές χρήσεις· χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.
20.59.12.00

Ευαισθητοποιημένα γαλακτώματα για φωτογραφικές χρήσεις

3707 [10 00 + 90 (20 +
90)]

kg

S

CPA 20.59.20: Χημικώς τροποποιημένα ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια· μη βρώσιμα μείγματα ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων
20.59.20.00

Ζωϊκά ή φυτικά λίπη και έλαια … χημικώς τροποποιημένα, πδαα

1518 [00 (10 + 31 + 39 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

3215 90 00

kg

S

CPA 20.59.30: Μελάνη γραφής ή σχεδίασης και άλλες μελάνες
20.59.30.00

Μελάνια, εκτός από τα μελάνια τυπογραφείου

CPA 20.59.41: Λιπαντικά παρασκευάσματα
20.59.41.55

Παρασκευάσματα που περιέχουν λάδια με < 70 έλαια του πετρελαίου για επεξερ
γασία υφαντικών υλών δερμάτων κ.λπ.

3403 11 00

kg

S

20.59.41.57

Άλλα λιπαντικά παρασκευάσματα, με < 70 έλαια του πετρελαίου, πδαα

3403 [19 (10 + 90)]

kg

S

20.59.41.75

Παρασκευάσματα δίχως πετρέλαιο για την επεξεργασία υφαντικών υλών

3403 91 00

kg

S

20.59.41.79

Άλλα λιπαντικά παρασκευάσματα, δίχως πετρέλαιο πδαα

3403 99 00

kg

S
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Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 20.59.42: Αντικροτικά παρασκευάσματα· πρόσθετες ύλες για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα
20.59.42.50

Αντικροτικά παρασκευάσματα

3811 [11 (10 + 90) + 00)]

kg

S

20.59.42.70

Πρόσθετα για λιπαντικά έλαια

3811 [21 00 + 29 00]

kg

S

20.59.42.90

Άλλα πρόσθετα εκτός από τα πρόσθετα για λιπαντικά έλαια, πδαα

3811 90 00

kg

S

CPA 20.59.43: Υγρά για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικά παρασκευάσματα και παρασκευασμένα αποπαγωτικά υγρά
20.59.43.30

Υδραυλικά υγρά φρένων και παρόμοια υγρά με < 70 έλαια πετρελαίου

3819 00 00

kg

S

20.59.43.50

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και άλλα υγρά για την απομάκρυνση του πάγου

3820 00 00

kg

S

kg

S

CPA 20.59.51: Πεπτόνες, άλλες πρωτεϊνικές ουσίες και τα παράγωγά τους π.δ.κ.α.· σκόνη επεξεργασίας δέρματος
20.59.51.00

Ουσίες και παράγωγα των πεπτονών/πρωτεϊνών, πδαα, σκόνη δέρματος

3504 [00 (10 + 90)]

CPA 20.59.52: Πολτοί προπλασμάτων· οδοντιατρικός κηρός και άλλα παρασκευάσματα για χρήση στην οδοντιατρική με βάση το γύψο παρα
σκευάσματα και γομώσεις για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένα μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετα
διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια π.δ.κ.α.
20.59.52.10

Σύνθετα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια, όπου περιλαμβάνεται και το
χαρτί που είναι εμποτισμένο ή επενδυμένο με διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντι
δραστήρια

3822 00 00

kg

S

20.59.52.30

Πάστες για προπλάσματα και άλλα

3407 00 00

kg

S

20.59.52.50

Παρασκευάσματα για πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές βόμβες με γόμωση

3813 00 00

kg

S

20.59.52.70

Παρασκευασμένα μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών

3821 00 00

kg

S

CPA 20.59.53: Χημικά στοιχεία σε μορφή δίσκου και ενώσεις που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική
20.59.53.00

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με
μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές· χημικές ενώσεις ενισχυμένες για
τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική

3818 [00 (10 + 90)]

kg

S

3802 10 00

kg

S

CPA 20.59.54: Ενεργός άνθρακας
20.59.54.00

Ενεργοποιημένος άνθρακας

CPA 20.59.55: Υλικά τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορείς βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοια προϊόντα
20.59.55.50

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα κλ.π με βάση αμυλώδεις ύλες

3809 [10 (10 + 30 + 50 +
90)]

kg

S

20.59.55.70

Χημικά παρασκευάσματα φινιρίσματος, κτλ, που χρησιμοποιούνται στην υφαντουρ
γία για την σταθεροποίηση χρωμάτων

3809 91 00

kg

S

20.59.55.80

Χημικά παρασκευάσματα φινιρίσματος, κτλ, που χρησιμοποιούνται στη χαρτοποιία
για την σταθεροποίηση χρωμάτων

3809 92 00

kg

S

20.59.55.90

Χημικά παρασκευάσματα φινιρίσματος, κτλ, φορείς βαφών, και άλλα παρασκευά
σματα, πδαα για την σταθεροποίηση χρωμάτων

3809 93 00

kg

S
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CPA 20.59.56: Παρασκευάσματα καθαρισμού· συλλιπάσματα· παρασκευασμένοι επιταχυντές βουλκανισμού· πλαστικοποιητικές και σταθεροποι
ητικές ενώσεις για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικά παρασκευάσματα π.δ.κ.α.· μεικτό αλκυλοβενζόλιο και αλκυλοναφθαλένιο
π.δ.κ.α.
20.59.56.20

Παρασκευάσματα για την απομάκρυνση της οξείδωσης από τις μεταλλικές επιφά
νειες

3810 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

20.59.56.30

Παρασκευασμένοι επιταχυντές βουλκανισμού

3812 10 00

kg

S

20.59.56.40

Ενώσεις πλαστικοποιητών για καουτσούκ ή πλαστικά, πδαα

3812 [20 (10 + 90)]

kg

S

20.59.56.50

Αντιοξειδωτικά παρασκευάσματα και στερεοποιητές για καουτσούκ ή πλαστικά

3812 [30 (21 + 29 + 80)]

kg

S

20.59.56.60

Υποκινητές και επιταχυντές αντιδράσεων και καταλυτικά παρασκευάσματα, πδαα

3815 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

20.59.56.70

Μείγματα αλκυλοβενζολίων, μείγματα αλκυλοναφθαλενίων εκτός από τα προϊόντα
των κλάσεων 2707 ή 2902

3817 [00 (50 + 80)]

kg

S

CPA 20.59.57: Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου· χημικά προϊόντα
20.59.57.20

Παρασκευασμένα συνδετικά μέσα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου

3824 10 00

kg

S

20.59.57.30

Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους

3824 90 30

kg

S

20.59.57.40

Μη συσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά
συνδετικά μέσα

3824 30 00

kg

S

20.59.57.50

Παρασκευασμένα πρόσθετα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα

3824 40 00

kg

S

20.59.57.70

Σορβιτόλη (εκτός από τη σορβιτόλη της διάκρισης 2095.44)

3824 [60 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

CPA 20.59.59: Διάφορα άλλα χημικά προϊόντα π.δ.κ.α.
20.59.59.10

Ιοντοανταλλάκτες· απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους
ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες· σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με
εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθα
νολαμινών· σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα
άλατα αυτών

3824 [90 (10 + 15 + 20)]

—

S

20.59.59.20

Πυρολιγνίτες· τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο· κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο·
παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία

3824 [90 (25 + 35)]

—

S

20.59.59.30

Σύνθετοι ανόργανοι διαλύτες και αραιωτικά μέσα (για βερνίκια και παρόμοια)

3824 90 40

kg

S

20.59.59.40

Αντιλεβητολιθικά και παρόμοια προϊόντα (διαλυτικά αλάτων)

3824 90 45

kg

S

20.59.59.53

Παρασκευάσματα για την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (γαλβανοπλαστική)

3824 90 50

kg

S

20.59.59.57

Μείγματα μονο-, δι-, και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης και γαλακτω
ματοποίητες λιπαρών σωμάτων

3824 90 55

kg

S

20.59.59.63

Προϊόντα και παρασκευάσματα για φαρμακευτικές και χειρουργικές χρήσεις

3824 [90 (61 + 62 + 64)]

kg

S

20.59.59.65

Βοηθητικά προϊόντα για τα χυτήρια

3824 90 65

kg

S

20.59.59.67

Πυρίμαχα, αδιάβροχα και παρόμοια προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις οικοδο
μές

3824 90 70

kg

S

20.59.59.71

Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου

3824 [71 00 + 72 00 +
73 00 + 74 00 + 75 00 +
76 00 + 77 00 + 78 00 +
79 00]

kg

S
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20.59.59.75

Μείγματα ή παρασκευάσματα που περιέχουν οξιράνιο (αιθυλενοξείδιο), πολυβρω
μοδιφαινύλια (PBB), πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή
φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπύλιο)

3824 [81 00 + 82 00 +
83 00]

kg

S

20.59.59.90

Βιοκαύσιμα μεταφορών (Υποκατάστατο του ντίζελ), Άλλα χημικά προϊόντα, π.δ.κ.α.

3824 [90 (75 + 80 + 85 +
87 + 91 + 97)]

kg

S

CPA 20.59.60: Ζελατίνες και παράγωγα ζελατινών, περιλαμβανομένων γαλακτοαλβουμινών
20.59.60.20

Καζεϊνικές ενώσεις και άλλα καζεϊνικά παράγωγα

3501 90 90

kg

S

20.59.60.50

Αλβουμίνες (εκτός από την αλβουμίνη του αβγού), αλβουμινικές ενώσεις και άλλα
παράγωγα

3502 [20 (10 + 91 + 99) +
90 (20 + 70 + 90)]

kg

S

20.59.60.80

Ζελατίνη και τα παράγωγά της (εκτός από τις κόλλες καζεϊνης)

3503 00 10

kg

S

NACE 20.60: Παραγωγή συνθετικών ινών
CPA 20.60.11: Συνθετικές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες
20.60.11.10

Αραμίδια μη συνεχή, που δεν είναι λαναρισμένα, χτενισμένα ή με άλλο τρόπο
κατεργασμένα για νηματοποίηση

5503 11 00

kg

T

20.60.11.20

Άλλα πολυαμίδια συνεχή και μη συνεχή, που δεν είναι λαναρισμένα, χτενισμένα ή
με άλλο τρόπο κατεργασμένα για νηματοποίηση

5501 10 00 + 5503 19 00

kg

T

20.60.11.30

Πολυεστέρες συνεχείς και μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένοι, χτενισμένοι ή
με άλλο τρόπο κατεργασμένοι για νηματοποίηση

5501 20 00 + 5503 20 00

kg

T

20.60.11.40

Ακρυλικά συνεχή και μη συνεχή που δεν είναι λαναρισμένα, χτενισμένα ή με άλλο
τρόπο κατεργασμένα για νηματοποίηση

5501 30 00 + 5503 30 00

kg

T

20.60.11.50

Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς και μη συνεχείς, από πολυπροπυλένιο, που
δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νημα
τοποίηση

5501 40 00 + 5503 40 00

kg

T

20.60.11.90

Άλλες δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς και μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρι
σμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

5501 90 00 + 5503 90 00

kg

T

CPA 20.60.12: Ίνες υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και πολυεστέρες
20.60.12.20

Νήματα μεγάλης αντοχής από ίνες συνεχείς από αραμίδια, με εξαίρεση νήματα για
ράψιμο και νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5402 11 00

kg

S

20.60.12.40

Νήματα μεγάλης αντοχής από ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με
εξαίρεση νήματα για ράψιμο, νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση και
νήματα από ίνες συνεχείς από αραμίδια

5402 19 00

kg

S

20.60.12.60

Νήματα μεγάλης αντοχής από ίνες συνεχείς από πολυεστέρες, με εξαίρεση νήματα
για ράψιμο και νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5402 20 00

kg

S

CPA 20.60.13: Άλλες συνθετικές ίνες, απλές
20.60.13.10

Νήματα από ίνες συνεχείς από πολυαμίδια, π.δ.κ.α (εκτός από νήματα για ράψιμο)

5402 [31 00 + 45 00 +
51 00]

kg

S

20.60.13.20

Νήματα από ίνες συνεχείς για τάπητες από πολυαμίδια, π.δ.κ.α (εκτός από νήματα
για ράψιμο)

5402 32 00

kg

S

20.60.13.30

Νήματα από υφαντικές συνεχείς ίνες από πολυεστέρες, π.δ.κ.α (εκτός από νήματα
για ράψιμο)

5402 [33 00 + 46 00 +
47 00 + 52 00]

kg

S
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20.60.13.40

Νήματα από ίνες συνεχείς από πολυπροπυλένιο, π.δ.κ.α, (εκτός από νήματα για
ράψιμο)

5402 [34 00 + 48 00 +
59 10]

kg

S

20.60.13.50

Ελαστομερή νήματα από ίνες συνεχείς, π.δ.κ.α

5402 44 00

kg

S

20.60.13.90

Άλλα συνθετικά νήματα από ίνες συνεχείς, π.δ.κ.α (εκτός από νήματα για ράψιμο)

5402 [39 00 + 49 00 +
59 90]

kg

S

CPA 20.60.14: Συνθετικά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη, από συνθετικά υφαντικά υλικά
20.60.14.20

Νήματα μονόινα πολυπροπυλενίου με 67 decitex ή περισσότερο των οποίων η
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm (εκτός από τα
ελαστομερή)

5404 12 00

kg

S

20.60.14.40

Νήματα μονόινα συνθετικά με 67 decitex ή περισσότερο των οποίων η μεγαλύ
τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm (εκτός από μονόινα
πολυπροπυλενίου)· λωρίδες και παρόμοια είδη (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικά
υφαντικά υλικά, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm

5404 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 90)]

kg

S

CPA 20.60.21: Τεχνητές συνεχείς και ασυνεχείς ίνες, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες
20.60.21.20

Δέσμες από τεχνητές συνεχείς και μη συνεχείς ίνες, (που δεν είναι λαναρισμένες,
χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση), από τεχνητό
μετάξι βισκόζης

5502 00 10 + 5504 10 00

kg

S

20.60.21.40

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς, οξικής κυτταρίνης

5502 00 40

kg

S

20.60.21.90

Άλλες δέσμες από τεχνητές συνεχείς και μη συνεχείς (που δεν είναι λαναρισμένες,
χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση)

5502 00 80 + 5504 90 00

kg

S

5403 10 00

kg

S

CPA 20.60.22: Ίνες υψηλής αντοχής από βισκόζη
20.60.22.00

Νήμα μεγάλης αντοχής από συνεχείς ίνες από ρεγιόν βισκόζης, μ.σ.λ.π. (εξαιρού
νται νήματα για ράψιμο)

CPA 20.60.23: Άλλες τεχνητές ίνες, απλές
20.60.23.20

Νήματα από ίνες από μετάξι βισκόζης, συμπεριλαμβανομένων μονόινων κάτω των
67 decitex, απλά, π.δ.κ.α. (εκτός από νήματα για ράψιμο και νήματα μεγάλης
αντοχής)

5403 [31 00 + 32 00]

kg

S

20.60.23.40

Νήματα από ίνες οξικής κυτταρίνης, συμπεριλαμβανομένων μονόινων κάτω των 67
decitex, απλά, π.δ.κ.α. (εκτός από νήματα για ράψιμο και νήματα μεγάλης αντο
χής)

5403 33 00

kg

S

20.60.23.90

Άλλα τεχνητά νήματα, συμπεριλαμβανομένων μονόινων κάτω των 67 decitex,
απλά, π.δ.κ.α. (εκτός από νήματα για ράψιμο)

5403 39 00

kg

S

kg

S

CPA 20.60.24: Τεχνητά μονόινα νήματα· λωρίδες και παρόμοια είδη από τεχνητά υφαντικά υλικά
20.60.24.00

Τεχνητά μονόινα νήματα ≥ 67 decitex, διατομής ≤ 1 mm, πλάτους ≤ 5 mm

5405 00 00

NACE 21.10: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
CPA 21.10.10: Σαλικυλικό οξύ, Ο-ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους
21.10.10.30

Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

2918 21 00

kg

T

21.10.10.50

Ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2918 22 00

kg

T

21.10.10.70

Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους

2918 23 00

kg

T
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CPA 21.10.20: Λυσίνη, γλουταμινικό οξύ και τα άλατά τους· άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· φωσφοροαμινολιπίδια· αμίδια
και τα παράγωγά τους καθώς και τα άλατά τους
21.10.20.10

Λυσίνη και οι εστέρες της· άλατα των ενώσεων αυτών

2922 41 00

kg

T

21.10.20.20

Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του

2922 42 00

kg

T

21.10.20.40

Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· λεκιθίνες και άλλα φωσφο
ροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2923 [10 00 + 20 00 +
90 00]

kg

T

21.10.20.60

Άκυκλα αμίδια (συμπεριλαμβανομένων των άκυκλων καρβαμιδικών ενώσεων) και
παράγωγά τους, άλατα των ενώσεων αυτών

2924 [11 00 + 12 00 +
19 00]

kg

T

21.10.20.70

Κυκλικά αμίδια εκτός από ουρεϊνες (συμπεριλαμβανομένων των καρβαμιδικών
ενώσεων) και παράγωγά τους, άλατα των ενώσεων αυτών, πδαα

2924 [23 00 + 24 00 + 29
(10 + 98)]

kg

T

CPA 21.10.31: Λακτόνες π.δ.κ.α., ετεροκυκλικές ενώσεις μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο
δακτύλιο πυραζολίου, δακτύλιο πυριμιδίνης, δακτύλιο πιπεραζίνης, μη συνενωμένο δακτύλιο τριαζίνης ή σύστημα δακτυλίων
φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνη και τα παράγωγά της
21.10.31.10

Λακτόνες, εκτός από κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνη, αιθυλοκουμαρίνη, πδαα

2932 [29 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 85)]

kg

T

21.10.31.30

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή
μη) όχι συνενωμένο

2933 [11 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

kg

T

21.10.31.40

Υδαντοϊνη και τα παράγωγά της

2933 21 00

kg

T

21.10.31.55

Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της, άλατα των προϊόντων
αυτών

2933 [52 00 + 53 (10 + 90)
+ 00)]

kg

T

21.10.31.59

Ενώσεις με δακτύλιο πυριμιδίνης ή πιπεραζίνης

2933 [55 00 + 59 (10 + 20
+ 95)]

kg

T

21.10.31.70

Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους μη συνδεδεμένο δακτύλιο τριαζίνης

2933 [69 (10 + 40 + 80)]

kg

T

21.10.31.80

Ενώσεις που περιέχουν δακτύλιο-σύστημα φαινοθειαζίνης, μη συνδεδεμένο περαι
τέρω

2934 [30 (10 + 90)]

kg

T

2935 [00 (30 + 90)]

kg

T

2940 00 00

kg

T

2936 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
26 00 + 27 00 + 28 00 +
29 00 + 90 00]

—

S

CPA 21.10.32: Σουλφοναμίδες
21.10.32.00

Σουλφοναμίδια

CPA 21.10.40: Σάκχαρα, χημικώς καθαρά, π.δ.κ.α.· αιθέρες και εστέρες σακχάρων και τα άλατά τους, π.δ.κ.α.
21.10.40.00

Ζάχαρα, χημικώς καθαρά (εκτός από γλυκόζη, κ.λπ.)· αιθέρες των ζαχάρων και
άλατά τους, κτλ

CPA 21.10.51: Προβιταμίνες, βιταμίνες και τα παράγωγά τους
21.10.51.00

Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους
που χρησιμοποιούνται κυρίως ως βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους,
έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα

5.10.2010
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12 00 +
+ 22 00 +
+ 31 00 +
+ 50 00 +

g

S

90 (10 + 30
[11 00 +
+ 30 00 +
+ 43 00 +
+ 59 00 +
+ 63 00 +
+ 99 00]

—

S

2941 [10 00 + 20 (30 + 80)
+ 30 00 + 40 00 + 50 00 +
90 00]

kg

T

CPA 21.10.52: Ορμόνες και τα παράγωγά τους· άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες
21.10.52.00

Ορμόνες, προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή αναπαραγ
μένες με σύνθεση· τα παράγωγά και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα πολυεπτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται
κυρίως ως ορμόνες

2937 [11 00 +
19 00 + 21 00
23 00 + 29 00
39 00 + 40 00
90 00]

CPA 21.10.53: Γλυκοζίτες, φυτικά αλκαλοειδή, τα άλατα, οι αιθέρες, οι εστέρες και άλλα παράγωγά τους
21.10.53.00

Γλυκοζίτες και φυτικά αλκαλοειδή, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά
τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα

2938 [10 00 +
+ 90)] + 2939
19 00 + 20 00
41 00 + 42 00
49 00 + 51 00
61 00 + 62 00
69 00 + 91 00

CPA 21.10.54: Αντιβιοτικά
21.10.54.00

Αντιβιοτικά

CPA 21.10.60: Αδένες και άλλα όργανα· τα εκχυλίσματά τους και άλλες ανθρώπινες ή ζωικές ουσίες π.δ.κ.α.
21.10.60.20

Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους

3001 [20 (10 + 90)]

—

S

21.10.60.40

Αδένες και άλλα όργανα ή ουσίες για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις,
π.δ.α.α. (εξαιρουμένων του αίματος και των εκχυλισμάτων αδένων ή άλλων οργά
νων)

3001 [90 (20 + 91 + 98)]

—

S

21.10.60.50

Ανθρώπινο και ζωϊκό αίμα, καλλιέργειες μικροβίων, τοξίνες, κ.λπ., πδαα

3002 [90 (10 + 30 + 50 +
90)]

—

S

NACE 21.20: Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
CPA 21.20.11: Φάρμακα, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά
21.20.11.30

Φάρμακα από πενικιλλίνες ή στρεπτομυκίνες κτλ., μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση

3003 10 00

—

S

21.20.11.50

Φάρμακα από άλλα αντιβιοτικά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3003 20 00

—

S

21.20.11.60

Φάρμακα από πενικιλλίνες, στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με
μορφή δόσεων ή σλπ

3004 10 00

—

S

21.20.11.80

Φάρμακα από άλλα αντιβιοτικά, σλπ.

3004 20 00

—

S

CPA 21.20.12: Φάρμακα, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά
21.20.12.30

Φάρμακα από ινσουλίνη χωρίς αντιβιοτικά, μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση

3003 31 00

—

S

21.20.12.50

Φάρμακα από άλλες ορμόνες χωρίς αντιβιοτικά ούτε ινσουλίνη, μη συσκευασμένα
για τη λιανική πώληση, πδαα

3003 39 00

—

S
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21.20.12.60

Φάρμακα από ινσουλίνη, σλπ

3004 31 00

—

S

21.20.12.70

Φάρμακα που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα και δομικά ανά
λογά τους, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για
λιανική πώληση

3004 [32 00 + 39 00]

—

S

CPA 21.20.13: Φάρμακα, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά
21.20.13.10

Φάρμακα από αλκαλοειδή ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, μη συσκευασμένα
για τη λιανική πώληση

3003 40 00

—

S

21.20.13.20

Άλλα φάρμακα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις, της κλάσης 30.04 του
ΕΣ, μσλπ

3003 90 00

—

S

21.20.13.40

Φάρμακα από αλκαλοειδή ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, σλπ

3004 40 00

—

S

21.20.13.60

Άλλα φάρμακα από βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 29.36 του ΕΣ σλπ

3004 50 00

—

S

21.20.13.80

Άλλα φάρμακα από αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα προϊόντα, σλπ, πδαα

3004 90 00

—

S

CPA 21.20.21: Αντιοροί και εμβόλια
21.20.21.20

Αντιοροί και άλλα κλάσματα του αίματος

3002 [10 (10 + 91 + 95 +
99)]

—

S

21.20.21.40

Εμβόλια για την ιατρική

3002 20 00

—

S

21.20.21.60

Εμβόλια για την κτηνιατρική

3002 30 00

—

S

3006 [60 (10 + 90)]

—

S

CPA 21.20.22: Χημικά αντισυλληπτικά παρασκευάσματα με βάση ορμόνες ή σπερματοκτόνα
21.20.22.00

Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση ορμόνες ή σπερματοκτόνα

CPA 21.20.23: Διαγνωστικά αντιδραστήρια και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα
21.20.23.20

Αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος

3006 20 00

—

S

21.20.23.40

Αδιαφανοποιητικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις, αντιδραστήρια
διάγνωσης …

3006 30 00

—

S

CPA 21.20.24: Συγκολλητικοί επίδεσμοι, χειρουργικά ράμματα και παρόμοια υλικά· κουτιά πρώτων βοηθειών
21.20.24.20

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι ή παρόμοια είδη, εμποτισμένα ή σλπ

3005 10 00

—

S

21.20.24.30

Ράμματα αποστειρωμένα

3006 10 10

—

S

21.20.24.40

Βαμβάκι, γάζες, κτλ με φαρμακευτικές ουσίες, σλπ, πδαα

3005 [90 (10 + 31 + 50 +
99)]

—

S

21.20.24.60

Κουτιά και σκεύη παροχής πρώτων βοηθειών

3006 50 00

—

S

Μεθ. σημ.
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P

Μεθ. σημ.

NACE 22.11: Κατασκευή επισώτρων (ελαστικά οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικά
οχημάτων) από καουτσούκ
CPA 22.11.11: Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα
22.11.11.00

Καινούργια ελαστικά επίσωτρα, για επιβατικά αυτοκίνητα τύπου break και αγωνι
στικά

4011 10 00

p/st

S

CPA 22.11.12: Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα
22.11.12.00

Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται
στα λεωφορεία ή στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα

4011 [40 00 + 50 00]

p/st

S

CPA 22.11.13: Καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό, που χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη
22.11.13.55

Καινούργια ελαστικά επίσωτρα, ελαφρά, με δείκτη φορτίου ≤ 121

4011 20 10

p/st

S

22.11.13.57

Καινούργια ελαστικά επίσωτρα, βαριά, με δείκτη φορτίου > 121

4011 20 90

p/st

S

22.11.13.70

Καινούργια ελαστικά επίσωτρα για αεροσκάφη

4011 30 00

p/st

S

p/st

S

CPA 22.11.14: Αγροτικά επίσωτρα· άλλα καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό
22.11.14.00

Αγροτικά επίσωτρα· άλλα καινούργια επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από καου
τσούκ

4011 [61 00 + 62 00 +
63 00 + 69 00 + 92 00 +
93 00 + 94 00 + 99 00]

CPA 22.11.15: Εσωτερικοί σωλήνες (αεροθάλαμοι), συμπαγή ή ημισυμπαγή (κοίλα) επίσωτρα, εύκολα αντικαθιστώμενα πέλματα επισώτρων και
εσωτερικές προστατευτικές ταινίες επισώτρων, από ελαστικό
22.11.15.30

Συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) επίσωτρα

4012 [90 (20 + 30)]

p/st @

S

22.11.15.50

Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες επισώτρων (τιράντες)

4012 90 90

p/st @

S

22.11.15.70

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ

4013 [10 00 + 20 00 +
90 00]

kg

S

4006 10 00

kg

S

CPA 22.11.16: Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση ελαστικών επισώτρων
22.11.16.00

Λωρίδες ελαστικού δεύτερης ποιότητας (Camel-back) για την αναγόμωση ελαστι
κών επισώτρων

CPA 22.11.20: Αναγομωμένα επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, από ελαστικό
22.11.20.30

Αναγομωμένα επίσωτρα για επιβατικά αυτοκίνητα

4012 11 00

p/st

S

22.11.20.50

Αναγομωμένα ελαστικά επίσωτρα για φορτηγά ή λεωφορεία

4012 12 00

p/st

S

22.11.20.90

Επίσωτρα αναγομωμένα που προορίζονται για αεροσκάφη και άλλες χρήσεις

4012 [13 00 + 19 00]

p/st

S

kg

T

NACE 22.19: Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
CPA 22.19.10: Αναγεννημένο ελαστικό σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες
22.19.10.00

Αναγεννημένο καουτσούκ σε πρωτογενείς μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

4003 00 00
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CPA 22.19.20: Μη βουλκανισμένο ελαστικό και είδη του· βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες,
φύλλα, λωρίδες, ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής
22.19.20.13

Καουτσούκ αναμεμειγμένο με αιθάλη του άνθρακα ή πυρίτιο (οξείδιο του πυρι
τίου) μη βουλκανισμένο

4005 10 00

kg

S

22.19.20.19

Άλλο καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε πρωτογενείς μορφές ή σε
πλάκες, φύλλα ή ταινίες

4005 [20 00 + 91 00 +
99 00]

kg

S

22.19.20.30

Μορφοποιημένα προϊόντα και είδη από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, εκτός από
τα προφιλέ για αναγόμωση

4006 90 00

kg

S

22.19.20.50

Νήματα και σκοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ

4007 00 00

kg

S

22.19.20.70

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο καουτσούκ

4008 [11 00 + 21 90]

kg

S

22.19.20.83

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από κυψελοειδές βουλκανισμένο καου
τσούκ, π.δ.κ.α.

4008 19 00

kg

S

22.19.20.85

Πλάκες, φύλλα και λωρίδες για επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες, από μη
κυψελοειδές βουλκανισμένο καουτσούκ (εκτός του σκληρυμένου)

4008 21 10

kg

S

22.19.20.87

Προφιλέ και ράβδοι από μη κυψελώδες, μη σκληρυμένο καουτσούκ

4008 29 00

kg

S

CPA 22.19.30: Αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού
22.19.30.30

Μη επενδεδυμένοι σωλήνες από βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο καουτσούκ, μη
ενισχυμένο με άλλες ύλες και χωρίς εξαρτήματα

4009 11 00

kg

S

22.19.30.55

Μη επενδεδυμένοι σωλήνες από μη σκληρυμένο, βουλκανισμένο καουτσούκ, ενι
σχυμένο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα

4009 21 00

kg

S

22.19.30.57

Μη επενδεδυμένοι σωλήνες από μη σκληρυμένο, βουλκανισμένο καουτσούκ, ενι
σχυμένο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα

4009 31 00

kg

S

22.19.30.59

Μη επενδεδυμένοι σωλήνες από μη σκληρυμένο, βουλκανισμένο καουτσούκ, ενι
σχυμένο με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

4009 41 00

kg

S

22.19.30.70

Σωλήνες από μη σκληρυμένο, βουλκανισμένο καουτσούκ με εξαρτήματα

4009 [12 00 + 22 00 +
32 00 + 42 00]

kg

S

CPA 22.19.40: Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό
22.19.40.30

Τραπεζοειδείς ιμάντες μετάδοσης της κίνησης (ραβδωτοί ή μη), από βουλκανισμένο
καουτσούκ

4010 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00]

kg

S

22.19.40.50

Μεταφορικοί ιμάντες από βουλκανισμένο καουτσούκ

4010 [11 00 + 12 00 +
19 00]

kg

S

22.19.40.70

Συγχρονικοί ιμάντες μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ

4010 [35 00 + 36 00]

kg

S

22.19.40.90

Άλλοι ιμάντες από βουλκανισμένο καουτσούκ

4010 39 00

kg

S

CPA 22.19.50: Ελαστικοποιημένα υφάσματα, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων
22.19.50.50

Αυτοκόλλητες ταινίες από ύφασμα εμποτισμένο με καουτσούκ, πλάτους ≤ 20 cm

5906 10 00

kg

S

22.19.50.70

Υφάσματα και άλλα υποθέματα εμποτισμένα με καουτσούκ, πωλούμενα στην κατά
σταση αυτή

5906 [91 00 + 99 (10 +
90)]

kg

S
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CPA 22.19.60: Είδη ένδυσης και εξαρτήματα ενδυμασίας, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού
22.19.60.00

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη
γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των
δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο
για τον αντίχειρα) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση

4015 [11 00 + 19 00 +
90 00]

CPA 22.19.71: Είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη (συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελα
στικού
22.19.71.20

Προφυλακτικά, (είδη υγιεινής)

4014 10 00

p/st @

S

22.19.71.30

Είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από ελαστικό (εκτός προφυλακτικών)

4014 90 00

kg

S

kg

S

CPA 22.19.72: Επενδύσεις δαπέδων και πατάκια, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του κυτταρινοειδούς
22.19.72.00

Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες από βουλκανισμένο, μη κυψελοειδές καου
τσούκ

4016 91 00

CPA 22.19.73: Άλλα είδη από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρό ελαστικό σε όλες τις μορφές και είδη του. Επενδύσεις δαπέδου και
πατάκια από βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό
22.19.73.10

Άλλα είδη από βουλκανισμένο κυψελοειδές καουτσούκ για τεχνικές χρήσεις

4016 10 00

kg

S

22.19.73.21

Γομολάστιχες (σβηστήρες) από βουλκανισμένο καουτσούκ

4016 92 00

kg

S

22.19.73.23

Παρεμβύσματα από βουλκανισμένο καουτσούκ

4016 93 00

kg

S

22.19.73.30

Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόρμηση πλοί
ωνμμ από βουλκανισμένο καουτσούκ; άλλα είδη φουσκωτά από βουλκανισμένο
καουτσούκ

4016 [94 00 + 95 00]

kg

S

22.19.73.45

Στοιχεία πρόσφυσης μετάλλου-καουτσούκ λαμβανόμενα με χημικά μέσα πρόσφυ
σης, για αυτοκίνητα

4016 99 52

kg

S

22.19.73.47

Χυτά εξαρτήματα από μη σκληρυμένο, μη κυψελώδες, βουλκανισμένο καουτσούκ,
για αυτοκίνητα

4016 99 57

kg

S

22.19.73.49

Στοιχεία πρόσφυσης μετάλλου-καουτσούκ, λαμβανόμενα με χημικά μέσα πρόσφυ
σης, για άλλες χρήσεις

4016 99 91

kg

S

22.19.73.50

Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ

6406 20 10

p/st @

S

22.19.73.65

Είδη από ανθεκτικό βουλκανισμένο καουτσουκ π.δ.κ.α.

4016 99 97

kg

S

22.19.73.79

Σκληρυμένο καουτσούκ, θραύσματα, απορρίμματα και σκόνες από σκληρυμένο
καουτσούκ και είδη από σκληρυμένο καουτσούκ

4017 00 00

kg

S

NACE 22.21: Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής
CPA 22.21.10: Μονόϊνα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει 1 mm, ράβδοι κάθε είδους και είδη
καθορισμένης μορφής, από πλαστικές ύλες
22.21.10.50

Μονόινα νήματα διαμέτρου > 1 mm, ράβδοι … και είδη καθορισμένης μορφής,
από πολυμερή του αιθυλενίου

3916 10 00

kg

S

22.21.10.70

Μονόινα νήματα διαμέτρου > 1 mm, ράβδοι, κ.λπ., από πολυμερή του βινυλο
χλωριδίου

3916 20 00

kg

S

22.21.10.90

Μονόινα νήματα διαμέτρου > 1 mm, ράβδοι … και είδη καθορισμένης μορφής,
από άλλες πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.

3916 [90 (10 + 50 + 90)]

kg

S
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CPA 22.21.21: Τεχνητά έντερα (αλλαντοποιίας) από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες· αγωγοί, σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες,
άκαμπτοι, από πλαστικές ύλες
22.21.21.30

Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεϊνες ή κυτταρινικές ύλες

3917 [10 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.53

Άκαμπτοι σωλήνες κάθε είδους από πολυμερή του αιθυλενίου

3917 [21 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.55

Άκαμπτοι σωλήνες κάθε είδους από πολυμερή του προπυλενίου

3917 [22 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.57

Άκαμπτοι σωλήνες κάθε είδους από πολυμερή του βινυλοχλωριδίου

3917 [23 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.70

Άκαμπτοι σωλήνες κάθε είδους από άλλες πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α.

3917 29 00

kg

S

CPA 22.21.29: Άλλοι αγωγοί, σωλήνες, εύκαμπτοι σωλήνες και εξαρτήματά τους, από πλαστικές ύλες
22.21.29.20

Εύκαμπτοι σωλήνες κάθε είδους που μπορούν να αντέξουν σε πίεση ≥ 27,6 ΜΡα

3917 31 00

kg

S

22.21.29.35

Μη ενισχυμένοι σωλήνες κάθε είδους, χωρίς εξαρτήματα, π.δ.κ.α.

3917 32 00

kg

S

22.21.29.37

Μη ενισχυμένοι σωλήνες κάθε είδους, με εξαρτήματα, π.δ.κ.α.

3917 33 00

kg

S

22.21.29.50

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους, π.δ.κ.α.

3917 39 00

kg

S

22.21.29.70

Εξαρτήματα από πλαστικές ύλες για σωλήνες κάθε είδους

3917 40 00

kg

S

CPA 22.21.30: Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο
συνδυασμένες με άλλα υλικά
22.21.30.10

Άλλες πλάκες …, από πολυμερή του αιθυλενίου, μη ενισχυμένες, πάχους ≤ 0,1
mm

3920 [10 (23 + 24 + 25 +
28 + 40)]

kg

S

22.21.30.17

Άλλες πλάκες …, από πολυμερή του αιθυλενίου, μη ενισχυμένες, κ.λπ., πάχους
> 0,10 mm

3920 [10 (81 + 89)]

kg

S

22.21.30.21

Άλλες πλάκες …, από διαξονικώς διατεταγμένα πολυμερή του προπυλενίου,
πάχους ≤ 0,10 mm

3920 20 21

kg

S

22.21.30.23

Άλλες πλάκες …, από πολυμερή του προπυλενίου, πάχους ≤ 0,10 mm, άλλα

3920 20 29

kg

S

22.21.30.26

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε με υπόθεμα, ούτε
όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα Από πολυμερή του
προπυλενίου Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm

3920 20 80

kg

S

22.21.30.30

Άλλες πλάκες …, από πολυμερή του στυρολίου, μη ενισχυμένες κ.λπ.

3920 30 00

kg

S

22.21.30.35

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πολυμερή χλω
ριούχου βινυλίου, που περιέχουν ≥ 6 % πλαστικοποιητών, πάχους ≤ 1 mm

3920 43 10

kg

S

22.21.30.36

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πολυμερή χλω
ριούχου βινυλίου, που περιέχουν ≥ 6 % πλαστικοποιητών, πάχους > 1 mm

3920 43 90

kg

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

22.21.30.37

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πολυμερή χλω
ριούχου βινυλίου, που περιέχουν < 6 % πλαστικοποιητών, πάχους ≤ 1 mm

3920 49 10

kg

S

22.21.30.38

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πολυμερή χλω
ριούχου βινυλίου, που περιέχουν < 6 % πλαστικοποιητών, πάχους > 1 mm

3920 49 90

kg

S

22.21.30.53

Πλάκες …, από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο, μη ενισχυμένες, κ.λπ.

3920 51 00

kg

S

22.21.30.59

Πλάκες …, από άλλα ακρυλικά πολυμερή, μη ενισχυμένες, κ.λπ., π.δ.κ.α.

3920 [59 (10 + 90)]

kg

S

22.21.30.61

Πλάκες …, από πολυκαρβονικά άλατα, μη ενισχυμένες, κ.λπ.

3920 61 00

kg

S

22.21.30.63

Πλάκες …, από ακόρεστους πολυεστέρες, μη ενισχυμένες, κ.λπ.

3920 63 00

kg

S

22.21.30.65

Πλάκες …, από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, μη ενισχυμένες, κ.λπ., πάχους που
δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm

3920 [62 (12 + 19)]

kg

S

22.21.30.67

Πλάκες …, από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, μη ενισχυμένες, κ.λπ., πάχους που
υπερβαίνει τα 0,35 mm

3920 62 90

kg

S

22.21.30.69

Πλάκες …, από άλλους πολυεστέρες, μη ενισχυμένες, κ.λπ., π.δ.κ.α.

3920 69 00

kg

S

22.21.30.70

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες, από μη κυψελώδη κυττα
ρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της, μη ενισχυμένες ούτε με αλλεπάλληλες
στρώσεις ούτε κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα
(εκτός από αυτοκόλλητα είδη καθώς και επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών
της κλάσης ΕΣ 39.18)

3920 [71 00 + 73 (10 + 80)
+ 79 (10 + 90)]

kg

S

22.21.30.82

Πλάκες …, από πολυαμίδια, μη ενισχυμένες, κ.λπ.

3920 92 00

kg

S

22.21.30.86

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες, από μη κυψελώδη
πολυ(βουτυράλη βινυλίου), αμινικές ρητίνες, φαινολικές ρητίνες ή προϊόντα πολυ
μερισμού μη ενισχυμένα, ούτε με αλλεπάλληλες στρώσεις, ούτε κατά παρόμοιο
τρόπο συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα (εκτός από αυτοκόλλητα είδη
καθώς και επιστρώσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης ΕΣ 39.18)

3920 [91 00 + 93 00 +
94 00 + 99 (21 + 28 + 52 +
53 + 59)]

kg

S

22.21.30.90

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες, από πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις π.δ.κ.α, μη ενισχυμένες ούτε με αλλεπάλληλες στρώσεις ούτε κατά
παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα (εκτός από αυτο
κόλλητα είδη καθώς και επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης ΕΣ
39.18 και αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την
οδοντιατρική της κλάσης ΣΟ 3006.10.30)

3920 99 90

kg

S

CPA 22.21.41: Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις
22.21.41.20

Κυψελοειδείς πλάκες, λωρίδες … από πολυμερή του στυρολίου

3921 11 00

kg

S

22.21.41.30

Κυψελοειδείς πλάκες, λωρίδες … από πολυμερή του βινυλοχλωριδίου

3921 12 00

kg

S

22.21.41.50

Κυψελοειδείς πλάκες, λωρίδες … από πολυμερή πολυουρεθανών

3921 [13 (10 + 90)]

kg

S

22.21.41.70

Κυψελοειδείς πλάκες, λωρίδες … από πολυμερή αναγεννημένης κυτταρίνης

3921 14 00

kg

S

Μεθ. σημ.
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3921 19 00

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 22.21.42: Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα και λωρίδες από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις
22.21.42.30

Μη κυψελοειδείς πλάκες λωρίδες …, από πολυεστέρες

3921 90 10

kg

S

22.21.42.50

Μη κυψελοειδείς πλάκες λωρίδες…, από φαινολορρητίνες

3921 90 30

kg

S

22.21.42.75

Πλάκες …, από αμινορρητίνες, στρωματοποιημένες κάτω από υψηλή πίεση, με
διακοσμητική στρώση

3921 90 41

kg

S

22.21.42.79

Άλλες πλάκες, φύλα, ταινίες, λεπτές ταινίες και λωρίδες, από προϊόντα πολυμερι
σμού

3921 [90 (43 + 49 + 55 +
60)]

kg

S

22.21.42.80

Άλλες πλάκες …, μη κυψελοειδείς, από πλαστικές ύλες εκτός αυτών που παράγο
νται με πολυμερισμό

3921 90 90

kg

S

kg

S

NACE 22.22: Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
CPA 22.22.11: Σάκοι και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλενίου
22.22.11.00

Σάκοι, σακούλες και τσάντες (περιλαμβανομένων των χωνιών) από πολυμερή του
αιθυλενίου

3923 21 00

CPA 22.22.12: Σάκοι και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από τα πολυμερή του αιθυλενίου
22.22.12.00

Σάκοι, σακούλες και τσάντες (περιλαμβανομένων των χωνιών) από άλλες πλαστικές
ύλες (εκτός του αιθυλενίου)

3923 [29 (10 + 90)]

kg

S

3923 10 00

kg

S

CPA 22.22.13: Κουτιά, θήκες, κιβώτια και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες
22.22.13.00

Κουτιά, κιβώτια, κασόνια, καφάσια και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες

CPA 22.22.14: Νταμιτζάνες, μπουκάλια, φιάλες, και παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες
22.22.14.50

Νταμιτζάνες, φιάλες …, παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες, χωρητικότητας ≤ 2 l

3923 30 10

p/st

S

22.22.14.70

Νταμιτζάνες, φιάλες …, παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες, χωρητικότητας > 2 l

3923 30 90

p/st

S

CPA 22.22.19: Άλλα πλαστικά είδη συσκευασίας
22.22.19.10

Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα, από πλαστικές ύλες

3923 [40 (10 + 90)]

kg

S

22.22.19.20

Καψύλλια πωματισμού ή επιπωματισμού φιαλών, από πλαστικές ύλες

3923 50 10

kg

S

22.22.19.30

Πώματα, καπάκια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες

3923 50 90

kg

S
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3923 90 00

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

NACE 22.23: Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών
CPA 22.23.11: Επενδύσεις δαπέδων, τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρόλους ή υπό μορφή πλακιδίων
22.23.11.55

Επενδύσεις δαπέδου, τοίχου …, αποτελούμενες από υπόθεμα εμποτισμένο με
πολυβινυλοχλωρίδιο

3918 10 10

m2

S

22.23.11.59

Άλλες επενδύσεις δαπέδου, τοίχου, οροφής …, από πολυμερή του βινυλοχλωρι
δίου

3918 10 90

m2

S

22.23.11.90

Επενδύσεις δαπέδου, τοίχου ή οροφής, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α., σε ρόλους ή
πλακάκια

3918 90 00

m2

S

CPA 22.23.12: Μπανιέρες, νιπτήρες, λεκάνες και τα καλύμματά τους, καζανάκια και παρόμοια είδη υγιεινής, από πλαστικές ύλες
22.23.12.50

Μπανιέρες, ντουζιέρες και νιπτήρες, από πλαστικές ύλες

3922 10 00

p/st @

S

22.23.12.70

Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου, από πλαστικές ύλες

3922 20 00

p/st @

S

22.23.12.90

Μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου … και άλλα είδη υγιεινής, από πλαστικές ύλες,
π.δ.κ.α.

3922 90 00

p/st @

S

CPA 22.23.13: Ταμιευτήρες, δεξαμενές, κάδοι και παρόμοια δοχεία, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 300 l, από πλαστικές ύλες
22.23.13.00

Δεξαμενές … και παρόμοια δοχεία χωρητικότητας > 300 l, από πλαστικές ύλες

3925 10 00

kg

S

CPA 22.23.14: Πόρτες, παράθυρα και πλαίσια, καθώς και κατώφλια για πόρτες· παραθυρόφυλλα, ρολά και παρόμοια είδη και μέρη τους, από
πλαστικές ύλες
22.23.14.50

Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, καθώς και κατώφλια για πόρτες, από
πλαστικές ύλες

3925 20 00

p/st

S

22.23.14.70

Παραθυρόφυλλα (πατζούρια), ρολά, σκίαστρα και παρόμοια είδη και μέρη, από
πλαστικές ύλες

3925 30 00

kg

S

CPA 22.23.15: Λινοτάπητες και σκληρές μη πλαστικές επενδύσεις δαπέδου. π.χ. πυρίμαχες επενδύσεις δαπέδου, όπως τάπητες βινυλίου, λινοτά
πητες κ.λπ.
22.23.15.00

Λινοτάπητες, επενδύσεις δαπέδων : από επίχρισμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπό
θεμα, έστω και κομμένα σε συγκεκριμένα σχήματα

5904 [10 00 + 90 00]

m2

S

CPA 22.23.19: Πλαστικά οικοδομικά υλικά π.δ.κ.α.
22.23.19.50

Μόνιμα εξαρτήματα και προσαρτήματα οικοδομικής, από πλαστικές ύλες

3925 90 10

kg

S

22.23.19.90

Δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δαπέδων, τοίχων, χωρι
σμάτων χώρων, οροφών, στεγών κλπ, υδρορρόες και τα εξαρτήματά τους, εξώστες,
κιγκλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα, ράφια μεγάλων διαστάσεων
που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα σε καταστήματα,
εργοστάσια, αποθήκες, εργαστήρια κλπ, διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, π.χ.
αυλακώσεις, θόλοι, και διαζώματα από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α

3925 90 80

kg

S
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CPA 22.23.20: Προκατασκευασμένα κτίρια από πλαστικές ύλες
22.23.20.00 z

Προκατασκευασμένα κτίρια από πλαστικές ύλες

9406 00 80

NACE 22.29: Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
CPA 22.29.10: Ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες
22.29.10.00

Είδη ιματισμού και εξαρτήματα της ένδυσης από πλαστικές ύλες

3926 20 00

CPA 22.29.21: Αυτοκόλλητες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, λεπτά φύλλα, ταινίες, λωρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες, σε
ρόλους πλάτους ≤ 20 cm
22.29.21.30

Λωρίδες, με επένδυση από μη βουλκανισμένο φυσικό/συνθετικό καουτσούκ, σε
ρόλους πλάτους < 20 cm

3919 [10 (12 + 15 + 19)]

kg

S

22.29.21.40

Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λωρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από
πολυεστέρες, σε κυλίνδρους πλάτους ≤ 20 cm (εκτός από ταινίες, στις οποίες το
επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο)

3919 10 80

kg

S

CPA 22.29.22: Άλλες αυτοκόλλητες πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες
22.29.22.40

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λωρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλ
λητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους πλάτους > 20 cm (εκτός από
επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918)

3919 90 00

kg

S

CPA 22.29.23: Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες
22.29.23.20

Επιτραπέζια σκεύη και κουζινικά από πλαστικές ύλες

3924 10 00

kg

S

22.29.23.40

Είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού, από
πλαστικές ύλες (εκτός από πιατικά, καθώς και εκτός από μπανιέρες, ντουζιέρες,
νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά
τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας)

3924 90 00

kg

S

CPA 22.29.24: Μέρη π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, για φωτεινές πινακίδες και για παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες
22.29.24.00

Μέρη από πλαστικές ύλες για λαμπτήρες και φωτιστικά είδη, κ.λπ.

9405 92 00

—

S

3926 10 00

kg

S

CPA 22.29.25: Εφόδια γραφείου ή σχολικά εφόδια από πλαστικές ύλες
22.29.25.00

Είδη γραφείου ή σχολικά είδη, από πλαστικές ύλες

CPA 22.29.26: Εξαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδη και αγαλμάτια και άλλα διακοσμητικά είδη, από πλαστικές ύλες
22.29.26.10

Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια, από πλαστικές
ύλες

3926 30 00

kg

S

22.29.26.20

Αγαλματίδια και άλλα διακοσμητικά είδη από πλαστικές ύλες

3926 40 00

kg

S

22.29.26.30

Διάτρητοι κάδοι (καλάθια) και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην
είσοδο των υπονόμων

3926 90 50

kg

S

9615 11 00

kg

S

CPA 22.29.29: Άλλα είδη από πλαστικές ύλες
22.29.29.10

Χτένες κάθε είδους, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη, από καουτσούκ
σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες

5.10.2010
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

9615 90 00

kg

S

Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από πλαστική ύλη

6406 20 90

p/st @

S

22.29.29.50

Άλλα είδη κατασκευασμένα από φύλλα

3926 90 92

kg

S

22.29.29.90

Άλλα είδη, από πλαστικές ύλες ή άλλα υλικά

3006 91 00 + 3926 90 97

—

S

PRODCOM

Περιγραφή

22.29.29.15 z

Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρολά κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη από
πλαστικό (εκτός από τις ηλεκτροθερμικές συσκευές κομμωτηρίου), και τα μέρη
αυτών

22.29.29.20

Μεθ. σημ.

CPA 22.29.91: Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων
22.29.91.10

Πλαστικά μέρη για μηχανές του κεφαλαίου 84 του ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.25

Πλαστικά τμήματα για συσκευές των κλάσεων 8509 και 8516 του ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.27

Πλαστικά μέρη για συσκευές των κλάσεων 8519 έως 8521 του ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.30

Πλαστικά μέρη για συσκευές των κλάσεων 8525 έως 8528 του ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.40

Πλαστικά προϊόντα, μέρη συσκευών των κλάσεων 8535 έως 8537 και 8542 του
ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.50

Πλαστικά προϊόντα, μέρη για μηχανές σιδηροδρόμων ή τραμ ή σιδηροτροχιές

—

—

S

S1

22.29.91.60

Πλαστικά μέρη και εξαρτήματα για οχήματα ξηράς του κεφαλαίου 87 του ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.80

Πλαστικά μέρη για αεροσκάφη του κεφαλαίου 88 του ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.93

Πλαστικά μέρη, για άλλες ηλεκτρικές συσκευές του κεφαλαίου 85 του ΕΣ

—

—

S

S1

22.29.91.97

Πλαστικά μέρη για όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90 του ΕΣ

—

—

S

S1

NACE 23.11: Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
CPA 23.11.11: Γυαλί χυτευτό, ελατό, όλκιμο ή φυσητό, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένο κατά άλλο τρόπο
23.11.11.10

Μη οπλισμένα φύλλα υάλου (χυτευμένα/ελασμένα), έστω και με απορροφητική,
ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά που δεν έχουν υποστεί άλλη κατερ
γασία

7003 [12 (10 + 91 + 99) +
19 (10 + 90)]

m2

S

23.11.11.30

Οπλισμένα φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής (προφίλ) από γυαλί «χυτό»/σε
πλάκες, έστω και με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση,
που δεν έχει όμως υποστεί άλλη κατεργασία

7003 [20 00 + 30 00]

kg

S

23.11.11.50

Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, αντανακλαστική ή
μη αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο

7004 [20 (10 + 91 + 99) +
90 (10 + 80)]

m2

S

CPA 23.11.12: Γυαλί επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακά λειοτριβιμένο ή στιλβωμένο γυαλί, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένο κατά άλλο
τρόπο
23.11.12.12

Μη οπλισμένα φύλλα που έχουν μη ανακλαστική στρώση

7005 10 05

m2

S

L 262/120
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

23.11.12.14

Μη οπλισμένα φύλλα επίπεδης/αποστιλπνωμένης/λειασμένης υάλου, ανακλαστικά:
παχους ≤ 3,5 mm

7005 10 25

m2

S

23.11.12.17

Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα, από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης ή γυαλί
που είναι λειασμένο ή αποστιλπνωμένο, με απορροφητική ή με αντανακλαστική
στρώση, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη κατεργασία, πάχους > 3,5 mm

7005 [10 (30 + 80)]

m2

S

23.11.12.30

Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα, από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης ή γυαλί
που είναι λειασμένο ή αποστιλπνωμένο, χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί
αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς
ισοπεδωμένο

7005 [21 (25 + 30 + 80)]

m2

S

23.11.12.90

Άλλες πλάκες και φύλλα από ριχτό/σμυριδωμένο/στιλβωμένο γυαλί, π.δ.κ.α.

7005 [29 (25 + 35 + 80) +
00)]

m2

S

Μεθ. σημ.

NACE 23.12: Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
CPA 23.12.11: Γυαλί σε φύλλα, κυρτωμένο, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, εφυαλωμένο ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένο, αλλά
μη πλαισιωμένο ή συναρμολογημένο
23.12.11.50

Οπτικό γυαλί των κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα
άκρα, χαραγμένο κ.λπ.

7006 00 10

kg

S

23.12.11.90

Άλλο γυαλί των κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο με λοξοκομμένα
άκρα, χαραγμένο κ.λπ.

7006 00 90

kg

S

m2 @

S

CPA 23.12.12: Γυαλί ασφαλείας
23.12.12.10

Μονό γυαλί ασφαλείας, σκληρυμένο, σε διαστάσεις και σχήματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία και άλλα οχήματα

7007 [11 (10 + 90)]

23.12.12.30

Γυαλί ασφαλείας σκληρυμένο με βαφή, που δεν αναφέρεται αλλού

7007 [19 (10 + 20 + 80)]

m2

S

23.12.12.50

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, σε διαστάσεις και
σχήματα των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία και
άλλα οχήματα

7007 [21 (20 + 80)]

kg

S

23.12.12.70

Γυαλιά ασφαλείας που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα, που δεν αναφέ
ρονται αλλού.

7007 29 00

m2

S

CPA 23.12.13: Γυάλινοι καθρέπτες· μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα
23.12.13.30

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες

7008 [00 (20 + 81 + 89)]

m2

S

23.12.13.50

Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα, από γυαλί

7009 10 00

p/st

S

23.12.13.90

Άλλοι καθρέφτες από γυαλί, έστω και χωρίς πλαίσιο

7009 [91 00 + 92 00]

kg

S

NACE 23.13: Κατασκευή κοίλου γυαλιού
CPA 23.13.11: Μπουκάλια, πλατύστομα δοχεία, φιαλίδια και άλλα δοχεία, από γυαλί, εκτός από αμπούλες· πώματα και λοιπά είδη πωματισμού,
από γυαλί
23.13.11.10

Πλατύστομες φιάλες από γυαλί (για αποστείρωση) και πώματα

7010 [20 00 + 90 10]

kg

S

23.13.11.20

Δοχεία που κατασκευάζονται από σωλήνες γυαλιού (με εξαίρεση τις πλατύστομες
φιάλες για κονσέρβες)

7010 90 21

p/st

S

23.13.11.30

Δοχεία από γυαλί περιεκτικότητας ≥ 2,5 λίτρων (με εξαίρεση τις πλατύστομες
φιάλες για κονσέρβες)

7010 90 31

p/st

S

23.13.11.40

Φιάλες από γυαλί μη χρωματισμένο, περιεκτικότητας < 2,5 λίτρων, για ποτά και
τρόφιμα (με εξαίρεση τις φιάλες που καλύπτονται από φυσικό ή ανασχηματισμένο
δέρμα και τα μπιμπερό)

7010 [90 (41 + 43 + 45 +
47)]

p/st

S

5.10.2010
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

23.13.11.50

Φιάλες από χρωματισμένο γυαλί περιεκτικότητας < 2,5 λίτρων, για ποτά και
τρόφιμα (με εξαίρεση τις φιάλες που καλύπτονται από φυσικό ή ανασχηματισμένο
δέρμα και τα μπιμπερό)

7010 [90 (51 + 53 + 55 +
57)]

p/st

S

23.13.11.60

Δοχεία από γυαλί για ποτά και τρόφιμα, περιεκτικότητας < 2,5 λίτρων (με εξαί
ρεση τις φιάλες, τα φιαλίδια που καλύπτονται από φυσικό ή ανασχηματισμένο
δέρμα, τις φιάλες κενού και άλλα σκεύη κενού)

7010 [90 (61 + 67)]

p/st

S

23.13.11.70

Δοχεία από γυαλί για φαρμακευτικά προϊόντα περιεκτικότητας < 2,5 λίτρων

7010 [90 (71 + 79)]

p/st

S

23.13.11.80

Δοχεία από γυαλί περιεκτικότητας < 2,5 λίτρων για μεταφορά ή συσκευασία
προϊόντων (με εξαίρεση εκείνα που προορίζονται για τρόφιμα και ποτά, για φαρ
μακευτικά προϊόντα και τα δοχεία που κατασκευάζονται από σωλήνες γυαλιού)

7010 [90 (91 + 99)]

p/st

S

CPA 23.13.12: Ποτήρια από γυαλί εκτός από υαλοκεραμικά
23.13.12.20

Ποτήρια (περιλαμβάνονται τα ποτήρια με πόδι), άλλα από τα υαλοκεραμικά, από
μολυβδούχο κρύσταλλο που γίνονται με το χέρι

7013 [22 10 + 33 (11 +
19)]

p/st

S

23.13.12.40

Ποτήρια (περιλαμβάνονται τα ποτήρια με πόδι), άλλα από τα υαλοκεραμικά, από
μολυβδούχο κρύσταλλο που γίνονται με μηχανικά μέσα

7013 [22 90 + 33 (91 +
99)]

p/st

S

23.13.12.60

Ποτήρια (εκτός από τα ποτήρια με πόδι, τα υαλοκεραμικά προϊόντα ή τα προϊόντα
από μολυβδούχο κρύσταλλο) από σκληρυμένο γυαλί

7013 37 10

p/st

S

23.13.12.90

Άλλα ποτήρια

7013 [28 (10 + 90) + 37
(51 + 59 + 91 + 99)]

p/st

S

CPA 23.13.13: Γυάλινα είδη, επιτραπέζια ή μαγειρικά, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοια
23.13.13.10

Γυαλικά επιτραπέζιας ή μαγειρικής χρήσης (εκτός από τα ποτήρια και τα υαλοκε
ραμικά), από μολυβδούχο κρύσταλλο, που γίνονται με το χέρι

7013 [41 10 + 91 10]

p/st

S

23.13.13.30

Γυαλικά επιτραπέζιας ή μαγειρικής χρήσης (εκτός από τα ποτήρια και τα υαλοκε
ραμικά), από μολυβδούχο κρύσταλλο, που γίνονται με μηχανικά μέσα

7013 [41 90 + 91 90]

p/st

S

23.13.13.50

Γυαλικά επιτραπέζιας ή μαγειρικής χρήσης (εκτός από τα ποτήρια και τα υαλοκε
ραμικά), με συντελεστή γραμμικής διαστολής ≤ 5x10-6/Κ

7013 42 00

p/st

S

23.13.13.60

Υαλοκεραμικά αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου …

7013 10 00

p/st

S

23.13.13.90

Γυαλικά επιτραπέζιας ή μαγειρικής χρήσης (εκτός από τα ποτήρια), από γυαλί
σκληρυμένο με βαφή

7013 [49 (10 + 91 + 99) +
00)]

p/st

S

p/st @

S

kg

S

CPA 23.13.14: Γυάλινα εσωτερικά για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού
23.13.14.00

Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα
οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό

7020 [00 (07 + 08)]

NACE 23.14: Κατασκευή ινών γυαλιού
CPA 23.14.11: Φυτίλια, προνήματα, νήματα και κομμένοι κλώνοι, από ίνες γυαλιού
23.14.11.10

Νήματα από ίνες γυαλιού (3 mm ≤ μήκους ≤ 50 mm)

7019 11 00

Μεθ. σημ.

L 262/122

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

23.14.11.30

Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings), από ίνες γυαλιού

7019 12 00

kg

S

23.14.11.50

Άλλα είδη από ίνες γυαλιού

7019 19 10

kg

S

23.14.11.70

Άλλα είδη από μη συνεχείς ίνες γυαλιού

7019 19 90

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 23.14.12: Τούλια, πλέγματα, πατάκια, στρώματα, σανίδες και άλλα είδη από γυάλινες ίνες εκτός από υφαντά υφάσματα
23.14.12.10

Παραπετάσματα (mats) από ίνες γυαλιού (περιλαμβανομένου και του υαλοβάμ
βακα)

7019 31 00

kg

S

23.14.12.30

Λεπτά φύλλα (βουάλ) από ίνες γυαλιού (περιλαμβανομένου και του υαλοβάμβακα)

7019 32 00

kg

S

23.14.12.50

Μη υφασμένα τραπεζομάντηλα, πιλήματα, στρώματα και πλάκες από ίνες γυαλιού

7019 39 00

kg

S

23.14.12.93

Άλλα είδη από ίνες γυαλιού, από ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες, άλλα

7019 [90 (10 + 99)]

kg

S

23.14.12.95

Άλλα είδη από ίνες γυαλιού, επενδύσεις για μονωτικούς σωλήνες

7019 90 30

kg

S

23.14.12.99

Άλλα είδη από ίνες γυαλιού, από υφαντικές ίνες

7019 90 91

kg

S

NACE 23.19: Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
CPA 23.19.11: Γυαλί σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστο
23.19.11.10

Γυαλί σε μάζα (εκτός από γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή
νιφάδων)

7001 [00 (91 + 99)]

kg

S

23.19.11.30

Γυαλί σε σφαιρίδια, ράβδους, μη κατεργασμένα

7002 [10 00 + 20 (10 +
90)]

kg

S

23.19.11.50

Γυαλί : σωλήνες, μη κατεργασμένοι

7002 [31 00 + 32 00 +
39 00]

kg

S

CPA 23.19.12: Κυβόλιθοι, τούβλα, πλακάκια και άλλα είδη από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλο
στάσια (βιτρό)· πολυκυψελωτό ή αφρώδες γυαλί σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές
23.19.12.00

Κυβόλιθοι, … από γυαλί, για την οικοδομή ή την κατασκευή, που δεν αναφέρο
νται αλλού

7016 [90 (10 + 40 + 70)]

kg

S

CPA 23.19.21: Γυάλινα περιβλήματα, ανοικτά, και γυάλινα μέρη τους, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη
23.19.21.00

Περιβλήματα από γυαλί, ανοιχτά, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή
παρόμοια

7011 [10 00 + 20 00 +
90 00]

kg

S

CPA 23.19.22: Γυαλιά ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυάλια, μη κατεργασμένα οπτικώς· σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από
γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
23.19.22.00

Γυαλιά για ρολόγια και ματογυάλια, που δεν έχουν υποστεί οπτική επεξεργασία

7015 [10 00 + 90 00]

kg

S

7017 [10 00 + 20 00 +
90 00]

kg

S

CPA 23.19.23: Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη· αμπούλες από γυαλί
23.19.23.30

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα

5.10.2010
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PRODCOM

23.19.23.50

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st

S

9405 [91 (11 + 19 + 90)]

—

S

8546 10 00

kg

S

Περιγραφή

Φύσιγγες από γυαλί, για συσκευασία

L 262/123

7010 10 00

Μεθ. σημ.

CPA 23.19.24: Γυάλινα μέρη για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινά σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη
23.19.24.00

Μέρη από γυαλί για ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού και εξαρτήματα φωτισμού (
πρίσματα και γυαλιά πολυελαίων, πλαφονιέρες, αμπαζούρ)

CPA 23.19.25: Ηλεκτρικά μονωτικά υλικά από γυαλί
23.19.25.00

Μονωτήρες ηλεκτρισμού από γυαλί

CPA 23.19.26: Είδη από γυαλί π.δ.κ.α.
23.19.26.40

Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί μη οπτικά κατεργα
σμένα· κύβοι και άλλα μικροαντικείμενα από γυαλί για μωσαϊκά ή παρόμοιες
διακοσμήσεις που αποτελούνται από ψηφίδες

7014 00 00 + 7016 10 00

kg

S

23.19.26.70

Γυάλινα μικροαντικείμενα (περιλαμβανομένων και των χαντρών από γυαλί και των
απομιμήσεων μαργαριταριών/πετρών, ….)

7018 [10 (11 + 19 + 30 +
51 + 59 + 90) + 20 00 + 90
(10 + 90)]

kg

S

23.19.26.90

Άλλα είδη από γυαλί που δεν αναφέρονται αλλού

7020 [00 (05 + 10 + 30 +
80)]

—

S

kg

S

NACE 23.20: Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
CPA 23.20.11: Τούβλα, κυβόλιθοι, πλακάκια και άλλα κεραμικά είδη από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή πυριτιούχες γαίες
23.20.11.00

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια … από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή πυριτικές
γαίες

6901 00 00

CPA 23.20.12: Πυρίμαχα τούβλα, κυβόλιθοι, πλακάκια και παρόμοια πυρίμαχα κεραμικά κατασκευαστικά είδη, εκτός των ειδών από πυριτική
σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
23.20.12.10

Πυρίμαχα τούβλα, πλάκες, πλακάκια … > 50 % MgO, CaO, Cr2O3 για οικοδο
μική χρήση

6902 10 00

kg

S

23.20.12.33

Πυρίμαχα τούβλα, πλάκες …, βάρους > 50 % αλουμίνα (Al2O3), ≥ 93 % πυριτία
(SiO2) για οικοδομική χρήση

6902 20 10

kg

S

23.20.12.35

Πυρίμαχα τούβλα, πλάκες …, > 50 % πυριτία (SiO2), 7 % < αλουμίνα (Al2O3)
≤ 45 % για οικοδομική χρήση

6902 20 91

kg

S

23.20.12.37

Πυρίμαχα τούβλα, πλάκες … > 50 % πυριτία (SiO2), ή αλουμίνα (Al2O3): άλλα
μίγματα

6902 20 99

kg

S

23.20.12.90

Πυρίμαχα τούβλα, πλάκες, πλακάκια κ.λπ., που δεν αναφέρονται αλλού (δυσδιά
λυτα)

6902 90 00

kg

S

kg

S

CPA 23.20.13: Πυρίμαχα τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες συνθέσεις π.δ.κ.α.
23.20.13.00

Πυρίμαχα τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες συνθέσεις, που δεν
αναφέρονται αλλού (εκτός αυτών του γραφίτη)

3816 00 00
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CPA 23.20.14: Άψητα πυρίμαχα προϊόντα και άλλα πυρίμαχα κεραμικά προϊόντα
23.20.14.10

Είδη που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη

6815 91 00

kg

S

23.20.14.30

Πυρίμαχα κεραμικά είδη, που δεν αναφέρονται αλλού, 25 % ≤ γραφίτη ή άλλες
μορφές άνθρακα

6903 [10 00 + 90 10]

kg

S

23.20.14.55

Πυρίμαχα κεραμικά είδη, που δεν αναφέρονται αλλού, αλουμίνα < 45 % ή πυριτία
ή μίγμα > 50 %

6903 20 10

kg

S

23.20.14.59

Πυρίμαχα κεραμικά είδη, που δεν αναφέρονται αλλού, αλουμίνα ≥ 45 % ή πυριτία
ή μίγμα > 50 %

6903 20 90

kg

S

23.20.14.90

Πυρίμαχα κεραμικά είδη, που δεν αναφέρονται αλλού

6903 90 90

kg

S

NACE 23.31: Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
CPA 23.31.10: Κεραμικά πλακίδια και πλάκες
23.31.10.10

Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, από κεραμική ύλη, μη υαλογανω
μένα, επιφάνειας < 49 cm2, για μωσαϊκά

6907 10 00

m2

S

23.31.10.20

Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, υαλογανωμένα, επιφάνειας < 49
cm2, για μωσαικά

6908 [10 (10 + 90)]

m2

S

23.31.10.30

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου, τοίχου, τζακιού ή λιθοστρωσίας, από κεραμική
ύλη, μη υαλογανωμένα: πλακάκια διπλά τύπου «spaltplatten»

6907 90 10

m2

S

23.31.10.53

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου, τοίχου, τζακιού ή λιθοστρωσίας, από κεραμική
ύλη, μη υαλογανωμένα: από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

6907 90 91

m2

S

23.31.10.57

Πλάκες και πλακάκια δαπέδου και επένδυσης μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα
από φαγεντιανή γη, απομίμηση πορσελάνης ή κεραμευτική ύλη (εκτός από εκείνα
από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή παρόμοιες πυριτικές γαίες, πυρίμαχα κερα
μευτικά είδη, πλακάκια διπλά τύπου «spaltplatten», πλακάκια επεξεργασμένα για
να χρησιμοποιούνται ως υποθέματα, διακοσμητικά αντικείμενα και ειδικά πλακάκια
για φούρνους)

6907 [90 (93 + 99)]

m2

S

23.31.10.71

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου, τοίχου, τζακιού ή λιθοστρωσίας, από κεραμική
ύλη, υαλογανωμένα: πλακάκια διπλά τύπου «spaltplatten»

6908 [90 (11 + 31)]

m2

S

23.31.10.73

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου, τοίχου, τζακιού ή λιθοστρωσίας, από κεραμική
ύλη, υαλογανωμένα: από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη), επιφάνειας > 90 cm2

6908 90 91

m2

S

23.31.10.75

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου, τοίχου, τζακιού ή λιθοστρωσίας, από κεραμική
ύλη, υαλογανωμένα: από φαγεντιανή γη, επιφάνειας > 90 cm2

6908 90 93

m2

S

23.31.10.79

Άλλα πλακάκια και πλάκες δαπέδου, τοίχου, τζακιού ή λιθοστρωσίας, από κερα
μική ύλη, υαλογανωμένα

6908 [90 (21 + 29 + 51 +
99)]

m2

S

NACE 23.32: Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
CPA 23.32.11: Μη πυρίμαχα κεραμικά οικοδομικά τούβλα, κυβόλιθοι δαπέδων, πλακάκια υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοια είδη
23.32.11.10

Τούβλα για την οικοδομική, από κεραμική ύλη

6904 10 00

m3 @

S

23.32.11.30

Κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό
σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμική ύλη

6904 90 00

kg

S
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CPA 23.32.12: Κεραμίδια στεγών, στοιχεία, καλύμματα και επενδύσεις καπνοδόχων, αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία και άλλα κεραμικά
κατασκευαστικά είδη
23.32.12.50

Κεραμίδια από κεραμική ύλη

6905 10 00

p/st

S

23.32.12.70

Στοιχεία καπνοδόχου …. και είδη για την οικοδομή, από κεραμική ύλη, που δεν
αναφέρονται αλλού

6905 90 00

kg

S

6906 00 00

kg

S

CPA 23.32.13: Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμική ύλη
23.32.13.00

Σωλήνες, υδρορρόες και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμική ύλη

NACE 23.41: Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
CPA 23.41.11: Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη καλλωπισμού από πορσελάνη
23.41.11.30

Επιτραπέζια σκεύη και κουζινικά από πορσελάνη

6911 10 00

kg

S

23.41.11.50

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή τουαλέτας, που
δεν αναφέρονται αλλού, από πορσελάνη

6911 90 00

kg

S

CPA 23.41.12: Επιτραπέζια σκεύη, μαγειρικά σκεύη, άλλα οικιακά είδη και είδη καλλωπισμού, εκτός από πορσελάνη
23.41.12.10

Επιτραπέζια σκεύη από κεραμική ύλη, άλλα είδη οικιακής χρήσης: από κοινή γη
(πήλινα)

6912 00 10

kg

S

23.41.12.30

Επιτραπέζια σίεύη από κεραμική ύλη, άλλα είδη οικιακής χρήσης: από ψαμμίτη
(ψευδοπορσελάνη)

6912 00 30

kg

S

23.41.12.50

Επιτραπέζια σκεύη από κεραμική ύλη, άλλα είδη οικιακής χρήσης: από φαγεντιανή
γη ή από απομίμηση πορσελάνης

6912 00 50

kg

S

23.41.12.90

Επιτραπέζια σκεύη από κεραμική ύλη, άλλα είδη οικιακής χρήσης: άλλα

6912 00 90

kg

S

CPA 23.41.13: Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμική ύλη
23.41.13.30

Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης από πορσελάνη

6913 10 00

—

S

23.41.13.50

Αγαλματίδια από κεραμική ύλη και άλλα αντικείμενα διακόσμησης

6913 [90 (10 + 91 + 93 +
99)]

—

S

NACE 23.42: Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
CPA 23.42.10: Κεραμικά είδη υγιεινής
23.42.10.30

Νεροχύτες … και άλλα μόνιμα είδη υγιεινής από πορσελάνη

6910 10 00

p/st @

S

23.42.10.50

Νεροχύτες, νιπτήρες, μπανιέρες … και άλλα μόνιμα είδη υγιεινής, που δεν ανα
φέρονται αλλού από άλλες κεραμικές ύλες

6910 90 00

p/st @

S

NACE 23.43: Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
CPA 23.43.10: Ηλεκτρικοί μονωτές από κεραμικά· μονωτικά κεραμικά τεμάχια για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
23.43.10.33

Μονωτήρες ηλεκτρισμού από κεραμικό, χωρίς μεταλλικά μέρη

8546 20 10

kg

S

23.43.10.35

Μονωτήρες ηλεκτρισμού από κεραμικό, με μεταλλικά μέρη, για γραμμές έλξης και
εναέριας μεταφοράς ενέργειας

8546 20 91

kg

S
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23.43.10.39

Μονωτήρες ηλεκτρισμού από κεραμικό, με μεταλλικά μέρη, άλλοι

8546 20 99

kg

S

23.43.10.53

Τεμάχια μονωτικά: από κεραμικό για ηλεκτρικές μηχανές: μεταλλικά οξείδια 80 %

8547 10 10

kg

S

23.43.10.55

Τεμάχια μονωτικά: από κεραμικό για ηλεκτρικές μηχανές, άλλα

8547 10 90

kg

S

kg

S

NACE 23.44: Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
CPA 23.44.11: Κεραμικά είδη για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη
23.44.11.00

Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις από πορσελάνη

6909 11 00

CPA 23.44.12: Κεραμικά είδη για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, εκτός από πορσελάνη
23.44.12.10

Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις από άλλο υλικό

6909 [12 00 + 19 00]

kg

S

23.44.12.30

Μόνιμοι μαγνήτες και είδη που γίνονται μόνιμοι μαγνήτες, από άλλα υλικά (εκτός
από μέταλλο)

8505 [19 (10 + 90)]

kg

S

6909 90 00

kg

S

NACE 23.49: Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
CPA 23.49.11: Κεραμικά είδη που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών
23.49.11.00

Συσκευές και είδη από κεραμική ύλη (που χρησιμοποιούνται στην αγροτική οικο
νομία) σκάφες, κάδοι … στάμνες, δοχεία από κεραμική ύλη … που δεν αναφέρο
νται α

CPA 23.49.12: Άλλα μη δομικά κεραμικά είδη π.δ.κ.α.
23.49.12.30

Είδη από κεραμική ύλη, που δεν αναφέρονται αλλού, από πορσελάνη

6914 10 00

kg

S

23.49.12.55

Είδη από κεραμική ύλη, που δεν αναφέρονται αλλού: από κοινή γη

6914 90 10

kg

S

23.49.12.59

Είδη από κεραμική ύλη, που δεν αναφέρονται αλλού: άλλα από πορσελάνη ή κοινή
γη

6914 90 90

kg

S

2523 10 00

kg

T

NACE 23.51: Παραγωγή τσιμέντου
CPA 23.51.11: Ημιυαλοποιημένες σκωρίες (οπτόπλινθοι clinker)
23.51.11.00

Klinkers από τσιμέντο

CPA 23.51.12: Τσιμέντο portland, αργιλικό τσιμέντο, κονίες υψικαμίνων και παρόμοια υδραυλικά τσιμέντ
23.51.12.10

Τσιμέντα Portland

2523 [21 00 + 29 00]

kg

S

23.51.12.90

Άλλα υδραυλικά τσιμέντα

2523 [30 00 + 90 00]

kg

S
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NACE 23.52: Παραγωγή ασβέστη και γύψου
CPA 23.52.10: Άνυδρος ασβέστης, ένυδρος ασβέστης και υδραυλικός ασβέστης
23.52.10.33

Ασβέστης μη σβησμένος

2522 10 00

kg

S

23.52.10.35

Ασβέστης σβησμένος

2522 20 00

kg

S

23.52.10.50

Ασβέστης υδραυλικός

2522 30 00

kg

S

2520 20 00

kg

S

CPA 23.52.20: Γύψος
23.52.20.00

Γυψοκονιάματα

CPA 23.52.30: Φρυγμένος ή συσσωματωμένος δολομίτης
23.52.30.30

Δολομίτης φρυγμένος και συντετηγμένος μη κοπανισμένος

2518 20 00

kg

T

23.52.30.50

Δολομίτης συσσωματωμένος (περιλαμβανομένου του πισσωμένου)

2518 30 00

kg

T

NACE 23.61: Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
CPA 23.61.11: Πλακάκια, πλακόλιθοι, τούβλα και παρόμοια είδη, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.11.30

Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική, από τσιμέντο, τεχνητή πέτρα ή σκυρόδεμα

6810 [11 (10 + 90)]

kg

S

23.61.11.50

Πλακάκια και παρόμοια είδη από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητή πέτρα

6810 [19 (10 + 31 + 39 +
90)]

kg

S

CPA 23.61.12: Προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.12.00

Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή …, από τσιμέντο …

6810 [91 (10 + 90)]

kg

S

9406 00 80

—

S

CPA 23.61.20: Προκατασκευασμένα κτίρια από σκυρόδεμα
23.61.20.00 z

Προκατασκευασμένα κτίρια από τσιμέντο

NACE 23.62: Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
CPA 23.62.10: Προϊόντα από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.10.50

Γυψοσανίδες ενισχυμένες μόνο με χαρτί και χαρτόνι

6809 11 00

m2

S

23.62.10.90

Άλλοι όγκοι από γύψο ή γυψοσανίδες ή συνθέσεις με βάση γυψοκονίαμα

6809 19 00

m2

S

kg

S

NACE 23.63: Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
CPA 23.63.10: Έτοιμο σκυρόδεμα
23.63.10.00

Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση

3824 50 10
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NACE 23.64: Κατασκευή κονιαμάτων
CPA 23.64.10: Κονιάματα
23.64.10.00

Έτοιμο κονίαμα

3824 50 90
NACE 23.65: Κατασκευή ινοτσιμέντου

CPA 23.65.11: Σανίδες, τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες
23.65.11.00

Διαχωριστικά πετάσματα, σανίδες, … από απορρίμματα ξύλου, …, συσσωματω
μένα με τσιμέντο, …

6808 00 00

m2 @

S

kg

S

m2 @

S

CPA 23.65.12: Είδη από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια
23.65.12.20

Είδη από τσιμέντο με ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια μείγματα ινών (κυτταρίνη ή
άλλες φυτικές ίνες, συνθετικά πολυμερή, ίνες υάλου ή μεταλλικές ίνες κ.τ.λ.),
τσιμέντο και παρόμοια υδραυλικά τσιμέντα που δεν περιέχουν αμίαντο (εκτός
από πλάκες, πλάκεςδιαφράγματα, πλακάκια και παρόμοια είδη καθώς και αγωγούς,
σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων)

6811 40 00

23.65.12.40

Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια και παρόμοια είδη από τσιμέντο με
ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια μείγματα ινών (αμίαντος, κυτταρίνη ή άλλες
φυτικές ίνες, συνθετικά πολυμερή, ίνες υάλου ή μεταλλικές ίνες κ.τ.λ.), από τσι
μέντο και παρόμοια υδραυλικά τσιμέντα που δεν περιέχουν αμίαντο

6811 [81 00 + 82 (10 +
90)]

23.65.12.60

Αγωγοί, σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από τσιμέντο με ίνες κυτταρίνης ή
από παρόμοια μείγματα ινών (κυτταρίνη ή άλλες φυτικές ίνες, συνθετικά πολυ
μερή, ίνες υάλου ή μεταλλικές ίνες κ.τ.λ.), από τσιμέντο και παρόμοια υδραυλικά
τσιμέντα που δεν περιέχουν αμίαντο

6811 83 00

kg

S

23.65.12.80

Είδη από ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια μείγματα ινών (αμίαντος, κυτταρίνη ή
άλλες φυτικές ίνες, συνθετικά πολυμερή, ίνες υάλου ή μεταλλικές ίνες κ.τ.λ.), από
τσιμέντο και παρόμοια υδραυλικά τσιμέντα που δεν περιέχουν αμίαντο (εξαιρού
νται πλάκες, πλάκεςδιαφράγματα, πλακάκια και παρόμοια είδη καθώς και αγωγοί
σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων)

6811 89 00

kg

S

6809 90 00

kg

S

NACE 23.69: Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
CPA 23.69.11: Άλλα προϊόντα από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.
23.69.11.00

Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο, που δεν αναφέρο
νται αλλού

CPA 23.69.19: Προϊόντα από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
23.69.19.30 z

Τσιμεντοσωλήνες, σωλήνες από σκυρόδεμα ή τεχνητή πέτρα

6810 99 00

kg

S

23.69.19.80 z

Είδη από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητή πέτρα, που δεν αναφέρονται αλλού

6810 99

kg

S

NACE 23.70: Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
CPA 23.70.11: Μάρμαρο, τραβερτίνης, αλάβαστρο, επεξεργασμένα και προϊόντα τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα
πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους και παρόμοια προϊόντα) τεχνητά χρωματισμένοι κόκκοι, χαλίκι και σκόνες
από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο
23.70.11.00

Μάρμαρο, τραβερτίνης και αλάβαστρο, λαξευμένα/πριονισμένα, με επίπεδη/ομαλή
επιφάνεια, αλλιώς επεξεργασμένα

6802 [21 00 + 91 (10 +
90)]

kg

S

5.10.2010
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 23.70.12: Άλλοι επεξεργασμένοι διακοσμητικοί ή οικοδομικοί λίθοι και είδη τους· άλλοι τεχνητά χρωματισμένοι κόκκοι και σκόνες από
φυσικό λίθο· είδη από συσσωματωμένο σχιστόλιθο

23.70.12.10

Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώ
σιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστολίθου)

6801 00 00

kg

S

23.70.12.30

Πλάκες, κύβοι, … κόκκοι τεχνητά χρωματισμένοι, …, για μωσαϊκά

6802 10 00

kg

S

23.70.12.60

Γρανίτης, λαξευμένος/πριονισμένος, με επίπεδη/ομαλή επιφάνεια και αλλιώς επε
ξεργασμένος

6802 [23 00 + 93 (10 +
90)]

kg

S

23.70.12.70

Πέτρες κατάλληλες για μνημεία/οικοδομική (εκτός από γρανίτη ή σχιστόλιθο,
πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη· στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια
μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 cm)

6802 [29 00 + 92 (10 + 90)
+ 99 (10 + 90)]

kg

S

23.70.12.80

Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και είδη από φυσικό ή συσσωματωμένο σχι
στόλιθο

6803 [00 (10 + 90)]

kg

S

NACE 23.91: Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

CPA 23.91.11: Μυλόπετρες, ακονόπετρες, τροχοί λείανσης και παρόμοια είδη, χωρίς πλαίσια, για πέτρες, και μέρη τους, από φυσικό λίθο, από
λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες

23.91.11.10

Μυλόπετρες για το άλεσμα, το τρόχισμα ή την αφαίρεση ινών

6804 10 00

kg

S

23.91.11.20

Μυλόπετρες, …, από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο

6804 21 00

kg

S

23.91.11.30

Μυλόπετρες από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμικές ύλες: με ενί
σχυση

6804 22 18

kg

S

23.91.11.40

Μυλόπετρες, από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμικές ύλες: χωρίς
ενίσχυση

6804 22 12

kg

S

23.91.11.50

Συσσωματωμένες λειαντικές ύλες με υαλοποιημένα ή πυριτικά συνθετικά υλικά

6804 22 30

kg

S

23.91.11.90

Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς πλαίσια· πέτρες για το ακόνισμα ή
γυάλισμα με το χέρι

6804 [22 (50 + 90) + 23 00
+ 30 00]

kg

S

CPA 23.91.12: Λειαντικές σκόνες ή κόκκοι σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι

23.91.12.30

Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη/κόκκους, σε υπόθεμα από υφαντικά προϊ
όντα

6805 10 00

m2 @

S

23.91.12.50

Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη/κόκκους, σε υπόθεμα από χαρτί/χαρτόνι

6805 20 00

m2 @

S
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Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη/κόκκους, σε υπόθεμα από άλλες ύλες

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

6805 [30 (10 + 20 + 80)]

m2 @

S

Μεθ. σημ.

NACE 23.99: Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
CPA 23.99.11: Αμίαντος επεξεργασμένος σε ίνες· μείγματα με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντα παρόμοιων μειγμάτων ή από
αμίαντο· υλικό τριβής για φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένο
23.99.11.00

Αμίαντος επεξεργασμένος σε ίνες· μείγματα με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό
μαγνήσιο· προϊόντα παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικό τριβής για φρένα,
συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένο

6812 [80 (10 + 90) + 91 00
+ 92 00 + 93 00 + 99 (10 +
90)] + 6813 [20 00 + 81 00
+ 89 00]

kg

S

CPA 23.99.12: Είδη από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά
23.99.12.53

Είδη επενδύσεων οροφών ή προσόψεων, από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά, σε
κυλίνδρους

6807 10 10

m2

S

23.99.12.59

Άλλα είδη από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά, σε κυλίνδρους

6807 10 90

m2 @

S

23.99.12.90

Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (με εξαίρεση τα είδη σε
κυλίνδρους)

6807 90 00

kg

S

CPA 23.99.13: Ασφαλτικά μείγματα με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσική άσφαλτο ή συναφείς ουσίες ως συνδετικό υλικό
23.99.13.10

Ασφαλτικά μίγματα αττοτελούμενα αττό φυσικά ή τεχνητά αδρανή και βιομηχα
νικά ασφαλτικά υλικά ή φυσική άσφαλτο

2715 00 00

kg

S

23.99.13.20

Προεττηλειμμένες ψηφίδες

2517 30 00

kg

S

CPA 23.99.14: Τεχνητός γραφίτης. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής· παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή
ημικατεργασμένων προϊόντων
23.99.14.00

Τεχνητός γραφίτης, κολλοειδής, ημικολλοειδής γραφίτης και παρασκευάσματα

3801 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 30 00 + 90 00]

kg

S

2818 [10 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

CPA 23.99.15: Τεχνητό κορούνδιο
23.99.15.00

Τεχνητό κορούνδιο

CPA 23.99.19: Μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα π.δ.κ.α.
23.99.19.10

Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα, … (έστω
και αναμειγμένα μεταξύ τους), σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους

6806 10 00

kg

S

23.99.19.20

Βερμικουλίτης διογκωμένος, άργιλοι διογκωμένες, … (έστω και αναμειγμένα
μεταξύ τους)

6806 [20 (10 + 90)]

kg

S

23.99.19.30

Μείγματα και είδη για χρήσεις θερμικών/ηχητικών μονώσεων

6806 90 00

kg

S

23.99.19.50

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία

6814 [10 00 + 90 00]

kg

S

23.99.19.70

Είδη από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές

6815 [10 (10 + 90)]

kg

S

23.99.19.80

Είδη από τύρφη

6815 20 00

kg

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

7201 [10 (11 + 19 + 30 +
90) + 20 00 + 50 (10 + 90)]

kg

S

Περιγραφή

Είδη από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, που δεν αναφέρονται αλλού

L 262/131

6815 [99 (10 + 90)]

Μεθ. σημ.

NACE 24.10: Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων
CPA 24.10.11: Ακατέργαστος χυτοσίδηρος και χυτοσίδηρος spiegel σε χελώνες, κύβους ή άλλες πρωτογενείς μορφές
24.10.11.00

Ακατέργαστος χυτοσίδηρος και κατοπτρικός χυτοσίδηρος (spiegel eisen) σε χελώ
νες, κύβους ή άλλες πρωτογενείς μορφές

CPA 24.10.12: Σιδηροκράματα
24.10.12.15

Σιδηρομαγγάνιο

7202 [11 (20 + 80) + 00)]

kg

S

24.10.12.30

Σιδηροπυρίτιο

7202 [21 00 + 29 (10 +
90)]

kg

S

24.10.12.45

Σιδηροπυριτιομαγγάνιο

7202 30 00

kg

S

24.10.12.60

Σιδηροχρώμιο

7202 [41 (10 + 90) + 49
(10 + 50 + 90)]

kg

S

24.10.12.75

Σιδηρομολυβδαίνιο

7202 70 00

kg

S

24.10.12.90

Άλλα σιδηρούχα κράματα π.δ.κ.α.

7202 [50 00 + 60 00 +
80 00 + 91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 (10 + 30 + 80)]

kg

S

CPA 24.10.13: Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος και άλλα σπογγώδη σιδηρούχα προϊόντα, σε
τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές, σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρό
μοιες μορφές
24.10.13.00

Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλ
λευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρό
μοιες μορφές· σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια,
σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές

7203 [10 00 + 90 00]

kg

S

CPA 24.10.14: Κόκκοι και σκόνες, από ακατέργαστο χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο spiegel ή χάλυβα
24.10.14.10

Κόκκοι και σκόνες από χυτοσίδηρο, λευκό (κατοπτρικό) χυτοσίδηρο, σίδηρο και
χάλυβα

7205 [10 00 + 21 00 +
29 00]

kg

S

24.10.14.20

Απορρίμματα πλινθωμένα από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από προϊόντα των οποίων η
χημική σύνθεση ανταποκρίνεται στον ορισμό των ακατέργαστων χυτοσιδήρων, των
κατοπτρικών χυτοσιδήρων ή των σιδηροκραμάτων)

7204 50 00

kg

S

CPA 24.10.21: Μη κραματοποιημένος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελή προϊόντα από μη κραματοποιημένο
χάλυβα
24.10.21.10

Πλατέα ημικατεργασμένα προϊόντα (από μη κραματοποιημένο χάλυβα)

24.10.21.21 z

Πλινθώματα, άλλες πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα
για σωλήνες χωρίς ραφές (από μη κραματοποιημένο χάλυβα)

24.10.21.22 z

Άλλα πλινθώματα, πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα,
όπου περιλαμβάνονται και ακατέργαστα τεμάχια (από μη κραματοποιημένο
χάλυβα)

7207 [12 (10 + 90) + 20
(32 + 39)]

7206 90 00 + 7207 [11 (11
+ 14 + 16 + 90) + 19 (12 +
19 + 80) + 20 (11 + 15 +
17 + 19 + 52 + 59 + 80)]

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 24.10.22: Ανοξείδωτος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα
24.10.22.10

Επίπεδα ημικατεργασμένα προϊόντα (πλάκες) (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7218 [91 (10 + 80)]

kg

S

24.10.22.21 z

Πλινθώματα, άλλες πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα
για σωλήνες χωρίς ραφές (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7218 [10 00 + 99 (11 +
20)]

kg

S
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24.10.22.22 z

Άλλα πλινθώματα, πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα
(από ανοξείδωτο χάλυβα)

7218 [10 00 + 99 (11 + 19
+ 20 + 80)]

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 24.10.23: Άλλος κραματοποιημένος χάλυβας σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελή προϊόντα από άλλο κραματοποιημένο
χάλυβα
24.10.23.10

Πλατέα ημικατεργασμένα προϊόντα (από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από
ανοξείδωτο χάλυβα)

7224 90 14

kg

S

24.10.23.21 z

Πλινθώματα, άλλες πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα
για σωλήνες χωρίς ραφές (από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από ανοξεί
δωτο χάλυβα)

7224 [10 (10 + 90) + 90
(02 + 03 + 05 + 07 + 31 +
38)]

kg

S

24.10.23.22 z

Άλλα πλινθώματα, πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα
(από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα)

7224 [10 (10 + 90) + 90
(02 + 03 + 05 + 07 + 18 +
31 + 38 + 90)]

kg

S

CPA 24.10.31: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm
24.10.31.10

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με
πλάτος ≥ 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί εν θερμώ, μη επενδυμένα, επιμεταλ
λωμένα ή επικαλυμμένα, περιελιγμένα

7208 [10 00 + 25 00 +
26 00 + 27 00 + 36 00 +
37 00 + 38 00 + 39 00]

kg

S

24.10.31.30

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με
πλάτος ≥ 600 mm, μη περιελιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί εν θερμώ, μη
επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα, με ανάγλυφο που οφείλεται άμεσα
στη διαδικασία έλασης και προϊόντα πάχους < 4,75 mm, χωρίς ανάγλυφο (εκτός
από αυτά που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις με
πλάτος ≤ 1 250 mm και πάχους ≥ 4 mm)

7208 [40 00 + 53 90 +
54 00]

kg

S

24.10.31.50

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με
πλάτος ≥ 600 mm (εκτός από «μεγάλα πλατέα»), μη περιελιγμένα, που έχουν
απλώς ελαθεί εν θερμώ, μη επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή επενδυμένα, χωρίς
ανάγλυφο· πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από χάλυβα, με πλάτος ≥ 600
mm, που έχουν ελαθεί εν θερμώ και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, αλλά
μη επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα

7208 [51 (20 + 91 + 98) +
52 (10 + 91 + 99) + 53 10
+ 90 (20 + 80)]

kg

S

CPA 24.10.32: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm
24.10.32.10

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, που
έχουν απλώς ελαθεί στις τέσσερεις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επι
καλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή επενδυμένα, με πλάτος > 150 mm αλλά < 600
mm και πάχους ≥ 4

7211 13 00

kg

S

24.10.32.30

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με
πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί εν θερμώ, μη επενδυμένα, επιμεταλ
λωμένα ή επικαλυμμένα (εκτός από τα «μεγάλα πλατέα»)

7211 [14 00 + 19 00]

kg

S

CPA 24.10.33: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm
24.10.33.10 z

Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης σε ρόλους για εκ νέου εξέλαση πλάτους ≥ 600
mm (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7219 [11 00 + 12 (10 + 90)
+ 13 (10 + 90) + 14 (10 +
90)]

kg

S

24.10.33.20 z

Άλλα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης σε ρόλους πλάτους ≥ 600 mm (από
ανοξείδωτο χάλυβα)

7219 [11 00 + 12 (10 + 90)
+ 13 (10 + 90) + 14 (10 +
90)]

kg

S

24.10.33.30

Ελάσματα και φύλλα που παράγονται μέσω κοπής από πλατιές λωρίδες θερμής
έλασης πλάτους ≥ 600 mm (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7219 [22 (10 + 90) + 23 00
+ 24 00]

kg

S

24.10.33.40

Ελάσματα και φύλλα που παράγονται σε έλαστρο αναστροφής (quarto) πλάτους
≥ 600 mm και μεγάλα πλατέα (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7219 [21 (10 + 90)]

kg

S
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CPA 24.10.34: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm
24.10.34.10 z

Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης σε ρόλους για εκ νέου εξέλαση πλάτους ≤ 600
mm (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7220 [11 00 + 12 00]

kg

S

24.10.34.20 z

Άλλα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης σε ρόλους πλάτους ≤ 600 mm (από
ανοξείδωτο χάλυβα)

7220 [11 00 + 12 00]

kg

S

CPA 24.10.35: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm
24.10.35.10

Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα εργαλείων ή κραματοποιημένο χάλυβα πλην
ανοξείδωτου χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, που δεν έχουν υποστεί περαιτέρω
επεξεργασία από τη θερμή έλαση, περιελιγμένα (εκτός από τα προϊόντα από
χάλυβα ταχείας κοπής ή από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές
εφαρμογές)

7225 [30 (10 + 90)]

kg

S

24.10.35.20

Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος ≥ 600 mm, που
έχουν ελαθεί εν θερμώ ή εν ψυχρώ

7225 [30 30 + 40 15 +
50 20]

kg

S

24.10.35.30

Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα εργαλείων ή κραματοποιημένο χάλυβα πλην
ανοξείδωτου χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, που δεν έχουν υποστεί περαιτέρω
επεξεργασία από τη θερμή έλαση, μη περιελιγμένα (εκτός από τα προϊόντα με
οργανική επικάλυψη, τα προϊόντα πάχους < 4,75 mm και τα προϊόντα από
χάλυβα ταχείας κοπής ή από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές
εφαρμογές)

7225 [40 (12 + 40 + 60)]

kg

S

24.10.35.40

Πλατέα προϊόντα έλασης από κραματοποιημένο χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα,
με πλάτος ≥ 600 mm, που δεν έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία από τη
θερμή έλαση, μη περιελιγμένα, πάχους < 4,75 mm (εκτός από προϊόντα από
χάλυβα εργαλείων, προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής ή από πυριτιούχο χάλυβα
ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές εφαρμογές)

7225 40 90

kg

S

24.10.35.50

Πλατέα προϊόντα έλασης από κραματοποιημένο χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα,
με πλάτος ≥ 600 mm, που έχουν ελαθεί εν θερμώ ή εν ψυχρώ και που έχουν
υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των επιμεταλλωμένων ή επιψευδαργυρωμέ
νων προϊόντων και των προϊόντων από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για
ηλεκτρικές εφαρμογές)

7225 99 00

kg

S

CPA 24.10.36: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm
(εκτός προϊόντων από «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα)
24.10.36.00

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που δεν έχουν
υποστεί περαιτέρω επεξεργασία από τη θερμή έλαση, με πλάτος < 600 mm (εκτός
προϊόντων από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές εφαρμογές)

7226 [91 (20 + 91 + 99)]

kg

S

CPA 24.10.41: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm
24.10.41.10 z

Μη επικαλυμμένα ελάσματα, λαμαρίνες και ταινίες ψυχρής έλασης με πλάτος
≥ 600 mm, από χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7209 [15 00 + 16 90 +
17 90 + 18 (91 + 99) +
25 00 + 26 90 + 27 90 +
28 90 + 90 (20 + 80)]

kg

S

24.10.41.30 z

Μαγνητικές λαμαρίνες και τσέρκια που τελικά δεν έχουν υποστεί ανόπτηση πλά
τους ≥ 600 mm

7209 [16 90 + 17 90 + 18
(91 + 99) + 26 90 + 27 90
+ 28 90 + 90 (20 + 80)]

kg

S

24.10.41.50

Μαγνητικές λαμαρίνες και τσέρκια, με κόκκους μη καθορισμένης μορφής με πλά
τος ≥ 600 mm

7209 [16 10 + 17 10 +
18 10 + 26 10 + 27 10 +
28 10]

kg

S

CPA 24.10.42: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης ανοξείδωτου χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm
24.10.42.00

Φύλλα, ελάσματα και πλατιές λωρίδες θερμής έλασης πλάτους ≥ 600 mm (από
ανοξείδωτο χάλυβα)

7219 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 33 (10 + 90) + 34 (10 +
90) + 35 (10 + 90) + 90 (20
+ 80)]

kg

S
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CPA 24.10.43: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm
24.10.43.00

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, που δεν έχουν
υποστεί άλλη επεξεργασία από την ψυχρή έλαση, με πλάτος ≥ 600 mm

7225 50 80

kg

S

CPA 24.10.51: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικα
λυμμένα
24.10.51.10

Λευκοσίδηρος, άλλες επικασσιτερωμένες λαμαρίνες και τσέρκια, περιλαμβανομένου
και του ηλεκτρολυτικά επιχρωμιωμένου χάλυβα (ΕΚΑΧ)

7210 [11 00 + 12 (20 + 80)
+ 50 00 + 70 10 + 90 40] +
10 10]

kg

S

24.10.51.20

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος
≥ 600 mm, επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

7210 30 00

kg

S

24.10.51.30

Λαμαρίνες και τσέρκια επιμεταλλωμένα δι’ εμβάπτισης εν θερμώ, με πλάτος ≥ 600
mm

7210 [20 00 + 41 00 +
49 00 + 61 00 + 69 00 +
90 80]

kg

S

24.10.51.40

Ελάσματα επικαλυμμένα με οργανικά υλικά πλάτους ≥ 600 mm

7210 70 80

kg

S

24.10.51.50

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος
≥ 600 mm, επενδυμένα

7210 90 30

kg

S

CPA 24.10.52: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή
επικαλυμμένα
24.10.52.10

Πλατέα προϊόντα έλασης από κραματοποιημένο χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα,
με πλάτος ≥ 600 mm, που έχουν ελαθεί εν θερμώ ή εν ψυχρώ και είναι επιψευ
δαργυρωμένα ηλεκτρολυτικώς (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ψυχρής έλασης
για ηλεκτρικές εφαρμογές)

7225 91 00

kg

S

24.10.52.30

Πλατέα προϊόντα έλασης από κραματοποιημένο χάλυβα πλην του ανοξείδωτου, με
πλάτος ≥ 600 mm, που έχουν ελαθεί εν θερμώ ή εν ψυχρώ και είναι επιψευδαρ
γυρωμένα (εκτός των επιψευδαργυρωμένων ηλεκτρολυτικά προϊόντων και των
προϊόντων από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές εφαρμογές)

7225 92 00

kg

S

CPA 24.10.53: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm
24.10.53.10

Μαγνητικές λαμαρίνες και τσέρκια, με κόκους καθορισμένης μορφής πλάτους
≥ 600 mm

7225 11 00

kg

S

24.10.53.30

Πλατέα προϊόντα έλασης από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές
εφαρμογές, με πλάτος ≥ 600 mm, μη καθορισμένης μορφής

7225 [19 (10 + 90)]

kg

S

CPA 24.10.54: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από «μαγνητικό» πυριτιούχο χάλυβα, με πλάτος < 600 mm
24.10.54.10

Ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο, ψυχρής έλασης, ηλεκτρικής καμίνου, με κόκκους
καθορισμένης μορφής, από πυριτιούχο κραματοποιημένο χάλυβα, πλάτους < 600
mm

7226 11 00

kg

S

24.10.54.30

Πλατέα προϊόντα έλασης από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές
εφαρμογές, με πλάτος < 600 mm, μη καθορισμένης μορφής

7226 [19 (10 + 80)]

kg

S

kg

S

CPA 24.10.55: Επίπεδα (πλατιά) προϊόντα έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος < 600 mm
24.10.55.00

Πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, με πλάτος < 600 mm

7226 20 00

CPA 24.10.61: Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από μη κραματοποιημένο χάλυβα
24.10.61.10

Χονδρόσυρμα με νευρώσεις ή άλλο παραμορφωμένο χονδρόσυρμα (από μη κρα
ματοποιημένο χάλυβα)

7213 10 00

kg

S

24.10.61.20

Χονδρόσυρμα από χάλυβα αποκοπής

7213 20 00

kg

S

24.10.61.30

Χονδρόσυρμα που χρησιμοποιείται για οπλισμό σκυροδέματος (πλέγματα/ράβδοι
με νευρώσεις ψυχρής κατεργασίας)

7213 91 10

kg

S
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24.10.61.40

Χονδρόσυρμα για υφασμάτινα πλέγματα ελαστικών αυτοκινήτων

7213 91 20

kg

S

24.10.61.90

Άλλο χονδρόσυρμα (από μη κραματοποιημένο χάλυβα)

7213 [91 (41 + 49 + 70 +
90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 24.10.62: Άλλοι δοκοί και ράβδοι από χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες
που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
24.10.62.10

Ράβδοι θερμής έλασης για οπλισμό σκυροδέματος

7214 [20 00 + 99 10]

kg

S

24.10.62.30

Ράβδοι θερμής έλασης σε χάλυβες αποκοπής

7214 30 00

kg

S

24.10.62.50

Ράβδοι θερμής έλασης (εκτός από κοίλες ράβδους για γεωτρήσεις) από μη κρα
ματοποιημένο χάλυβα (εκτός από χάλυβα αποκοπής)

7214 [10 00 + 91 (10 + 90)
+ 99 (31 + 39 + 50 + 71 +
79 + 95)]

kg

S

kg

S

CPA 24.10.63: Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από ανοξείδωτο χάλυβα
24.10.63.00

Χονδρόσυρμα θερμής έλασης σε ρόλους (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7221 [00 (10 + 90)]

CPA 24.10.64: Άλλοι δοκοί και ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς
και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
24.10.64.10

Ράβδοι κυκλικής διατομής θερμής έλασης (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7222 [11 (11 + 19 + 81 +
89)]

kg

S

24.10.64.30

Ράβδοι και χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν υποστεί μόνο θερμή
έλαση, ολκή ή διέλαση (εκτός των προϊόντων κυκλικής διατομής)

7222 [19 (10 + 90)]

kg

S

24.10.64.50

Σφυρήλατες ράβδοι (από ανοξείδωτο χάλυβα)

7222 [30 (51 + 91)]

kg

S

24.10.64.70

Ράβδοι και χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν κατασκευαστεί ή
έχουν υποστεί τελική διαμόρφωση εν ψυχρώ και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξερ
γασία, ή που έχουν κατασκευαστεί εν θερμώ και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξερ
γασία, π.δ.κ.α. (εκτός από τα προϊόντα σφυρηλασίας)

7222 30 97

kg

T

CPA 24.10.65: Δοκοί και ράβδοι, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες
24.10.65.10

Ράβδοι και χονδρόσυρμα θερμής έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής, σε ακανόνιστα
περιελιγμένα πηνία

7227 10 00

kg

S

24.10.65.30

Ράβδοι και χονδρόσυρμα θερμής έλασης από πυριτιο-μαγγανιούχο χάλυβα, σε
ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία

7227 20 00

kg

S

24.10.65.50

Χονδρόσυρμα θερμής έλασης (από χάλυβα ένσφαιρων εδράνων)

7227 90 50

kg

S

24.10.65.70

Ράβδοι και χονδρόσυρμα από κραματοποιημένο χάλυβα πλην του ανοξείδωτου
χάλυβα, θερμής έλασης, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία (εκτός των προϊόντων
από χάλυβα ένσφαιρων εδράνων, χάλυβα ταχείας κοπής ή από πυριτιούχο χάλυβα
ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές εφαρμογές)

7227 [90 (10 + 95)]

kg

S

CPA 24.10.66: Άλλοι δοκοί και ράβδοι από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
24.10.66.10

Ράβδοι θερμής έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής

7228 [10 (20 + 50)]

kg

S

24.10.66.20

Ράβδοι θερμής έλασης από πυριτιο-μαγγανιούχο χάλυβα

7228 [20 (10 + 91)]

kg

S

24.10.66.30

Ράβδοι θερμής έλασης σε χάλυβες ένσφαιρων εδράνων

7228 [30 (41 + 49)]

kg

S

24.10.66.40

Ράβδοι θερμής έλασης σε χάλυβες εργαλείων

7228 [30 20 + 40 10]

kg

S

L 262/136

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

24.10.66.50

Ράβδοι θερμής έλασης (εκτός των κοίλων ράβδων και χονδροσυρμάτων για γεω
τρήσεις) από κραματοποιημένο χάλυβα (πλην του ανοξείδωτου χάλυβα, χάλυβα
εργαλείων, πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, χάλυβα ένσφαιρων εδράνων και χάλυβα
ταχείας κοπής)

7228 [30 (61 + 69 + 70 +
89) + 40 90 + 60 20]

kg

S

24.10.66.60

Ράβδοι και πλατέα, τελειωμένα εν ψυχρώ, από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός
από ανοξείδωτο, επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή περαιτέρω κατεργασμένα

7228 60 80

kg

T

7228 80 00

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 24.10.67: Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις
24.10.67.00

Κοίλες ράβδοι για γεωτρήσεις

CPA 24.10.71: Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από μη κραματοποιημένο χάλυβα
24.10.71.10

Μορφοχάλυβες σχήματος U ύψους πλέγματος ≥ 80 mm (από μη κραματοποι
ημένο χάλυβα)

7216 [31 (10 + 90)]

kg

S

24.10.71.20

Μορφοχάλυβες σχήματος Ι ύψους πλέγματος ≥ 80 mm (από μη κραματοποιημένο
χάλυβα)

7216 [32 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

24.10.71.30

Μορφοχάλυβες σχήματος H ύψους πλέγματος ≥ 80 mm (από μη κραματοποι
ημένο χάλυβα)

7216 [33 (10 + 90)]

kg

S

24.10.71.40

Άλλες μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί εν θερμώ, από μη
κραματοποιημένο χάλυβα

7216 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 40 (10 + 90) + 50
(10 + 91 + 99)]

kg

S

kg

S

CPA 24.10.72: Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από ανοξείδωτο χάλυβα
24.10.72.00

Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί εν θερμώ, από ανοξείδωτο
χάλυβα

7222 [40 (10 + 90)]

CPA 24.10.73: Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες
24.10.73.00

Μορφοράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί εν θερμώ, από άλλους κραμα
τοποιημένο χάλυβα

7228 70 10

kg

S

CPA 24.10.74: Πασσαλοσανίδες από χάλυβα και συγκολλημένες μορφοράβδοι από χάλυβα
24.10.74.10

Πασσαλοσανίδες (από χάλυβα)

7301 10 00

kg

S

24.10.74.20

Μορφοχάλυβες συγκολλημένοι και διαμορφωμένοι εν ψυχρώ

7301 20 00

kg

S

7302 [10 (10 + 21 + 23 +
29 + 40 + 50 + 90) + 30 00
+ 40 00 + 90 00]

kg

S

CPA 24.10.75: Δομικά στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα
24.10.75.00

Υλικό σιδηροδρόμων (από χάλυβα)

NACE 24.20: Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
CPA 24.20.11: Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα
24.20.11.10

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή
φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 11 00

kg

S

24.20.11.50

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή
φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7304 [19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

5.10.2010

PRODCOM

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 262/137

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 24.20.12: Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα
24.20.12.10

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την
άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξα
γωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 [22 00 + 24 00]

kg

S

24.20.12.50

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την
άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξα
γωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα πλην ανο
ξείδωτου χάλυβα

7304 [23 00 + 29 (10 + 30
+ 90)]

kg

S

CPA 24.20.13: Άλλοι σωλήνες κυκλικής διατομή, από χάλυβα
24.20.13.10

Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, κυκλικής διατομής, από ανοξείδωτο
χάλυβα (εκτός από σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των
τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου)

7304 [41 00 + 49 (10 + 93
+ 95 + 99)]

kg

S

24.20.13.30

Σωλήνες υψηλής ακριβείας χωρίς ραφή, κυκλικής διατομής, από χάλυβα πλην
ανοξείδωτου χάλυβα, παραγόμενοι με ψυχρή εξόλκηση ή ψυχρή έλαση

7304 [31 20 + 51 81]

kg

S

24.20.13.50

Σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση, κυκλικής διατομής, από χάλυβα πλην
ανοξείδωτου χάλυβα, παραγόμενοι με ψυχρή εξόλκηση ή ψυχρή έλαση (εκτός από
σωλήνες κάθε είδους υψηλής ακριβείας)

7304 [31 80 + 51 (12 + 18
+ 89)]

kg

S

24.20.13.70

Σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση, κυκλικής διατομής, από χάλυβα πλην
ανοξείδωτου χάλυβα, λαμβανόμενοι εν θερμώ (εκτός από σωλήνες κάθε είδους των
τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και σωλήνες
κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και
διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου
ή φυσικού αερίου)

7304 [39 (10 + 52 + 58 +
92 + 93 + 98) + 59 (10 +
32 + 38 + 92 + 93 + 99)]

kg

S

kg

S

CPA 24.20.14: Σωλήνες μη κυκλικής διατομής και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, από χάλυβα
24.20.14.00

Σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση μη κυκλικής διατομής και καθορισμένης
μορφής, από χάλυβα

7304 90 00

CPA 24.20.21: Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική
διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.21.10

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρε
λαίου ή αερίου, συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm,
από χάλυβα

7305 [11 00 + 12 00]

kg

S

24.20.21.50

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρε
λαίου ή αερίου, εκτός από συγκολλημένους κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο
> 406,4 mm, από χάλυβα

7305 19 00

kg

S

CPA 24.20.22: Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική
διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.22.00

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων των τύπων
που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με
εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

7305 20 00

kg

S

kg

S

CPA 24.20.23: Σωλήνες κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.23.00

Σωλήνες κάθε είδους, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από
χάλυβα (εκτός από σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των
τοιχωμάτων των φρεάτων των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή
πετρελαίου ή φυσικού αερίου)

7305 [31 00 + 39 00]

CPA 24.20.24: Άλλοι σωλήνες, κυκλικής διατομής, όπως συνενωμένοι σωλήνες, συνδεδεμένοι με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική
διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.24.00

Σωλήνες κάθε είδους, συνενωμένοι σωλήνες, συνδεδεμένοι με ήλους ή με παρόμοιο
κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα (εκτός από σωλήνες
κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή
αερίου, σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων των
τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου και
συγκολλημένοι σωλήνες κάθε είδους)

7305 90 00

kg

S
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CPA 24.20.31: Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική
διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.31.10

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρε
λαίου ή αερίου, συγκολλημένοι κατά μήκος ή ελικοειδώς, με εξωτερική διάμετρο
≤ 406,4 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα

7306 [11 (10 + 90)]

kg

S

24.20.31.50

Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρε
λαίου ή αερίου, συγκολλημένοι κατά μήκος ή ελικοειδώς, με εξωτερική διάμετρο
≤ 406,4 mm, από χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7306 [19 (10 + 90)]

kg

S

CPA 24.20.32: Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με εξωτερική
διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.32.10

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων των τύπων
που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με
εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα

7306 21 00

kg

S

24.20.32.50

Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων των τύπων
που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένοι, με
εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7306 29 00

kg

S

CPA 24.20.33: Σωλήνες κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.33.10

Σωλήνες κάθε είδους κυκλικής διατομής συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο
≤ 406,4 mm, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από σωλήνες κάθε είδους των τύπων
που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και σωλήνες κάθε
είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου)

7306 [40 (20 + 80)]

kg

S

24.20.33.40

Σωλήνες υψηλής ακριβείας, συγκολλημένοι, κυκλικής διατομής, με εξωτερική διά
μετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7306 [30 (11 + 19) + 20)]

kg

S

24.20.33.70

Σωλήνες κάθε είδους, διαμορφωμένοι εν θερμώ ή εν ψυχρώ και συγκολλημένοι,
κυκλικής διατομής, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα πλην ανο
ξείδωτου χάλυβα

7306 [30 (41 + 49 + 72 +
77 + 80) + 80)]

kg

S

CPA 24.20.34: Σωλήνες μη κυκλικής διατομής, συγκολλημένοι, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.34.10

Σωλήνες κάθε είδους, διαμορφωμένοι εν θερμώ ή εν ψυχρώ και συγκολλημένοι, μη
κυκλικής διατομής, από ανοξείδωτο χάλυβα

7306 [61 10 + 69 10]

kg

S

24.20.34.30

Σωλήνες κάθε είδους, διαμορφωμένοι εν θερμώ ή εν ψυχρώ και συγκολλημένοι,
τετράγωνης ή ορθογώνιας διατομής, με πάχος τοιχώματος ≤ 2 mm, από χάλυβα
πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7306 61 92

kg

S

24.20.34.50

Σωλήνες κάθε είδους, διαμορφωμένοι εν θερμώ ή εν ψυχρώ και συγκολλημένοι,
τετράγωνης ή ορθογώνιας διατομής, με πάχος τοιχώματος > 2 mm, από χάλυβα
πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7306 61 99

kg

S

24.20.34.70

Σωλήνες κάθε είδους, διαμορφωμένοι εν θερμώ ή εν ψυχρώ και συγκολλημένοι,
άλλης μη κυκλικής διατομής πλην της τετράγωνης ή της ορθογώνιας διατομής,
από χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7306 69 90

kg

S

CPA 24.20.35: Άλλοι σωλήνες, όπως συνενωμένοι σωλήνες, συνδεδεμένοι με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο ≤ 406,4 mm,
από χάλυβα
24.20.35.00

Σωλήνες κάθε είδους, συνενωμένοι σωλήνες, συνδεδεμένοι με ήλους ή με παρόμοιο
κλείσιμο, από χάλυβα (εκτός από σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμο
ποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, σωλήνες κάθε είδους για την
κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων των τύπων που χρησιμοποιούνται για την
εξαγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου και συγκολλημένοι σωλήνες κάθε είδους)

7306 90 00

kg

S
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CPA 24.20.40: Εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτά
24.20.40.10

Φλάντζες από χάλυβα, μη χυτό

7307 [21 00 + 91 00]

kg

S

24.20.40.30

Γωνίες, καμπύλες, συζεύξεις, φύλλα και άλλα κοχλιωτά εξαρτήματα σωλήνων, από
χάλυβα (εξαιρουμένων χυτών εξαρτημάτων)

7307 [22 (10 + 90) + 29 10
+ 92 (10 + 90) + 10)]

kg

S

24.20.40.50

Γωνίες, καμπύλες, συζεύξεις και φύλλα και άλλα γωνιώδη εξαρτήματα συγκόλλη
σης σωλήνων, από χάλυβα (εξαιρουμένων χυτών εξαρτημάτων)

7307 [29 (30 + 90) + 99
(30 + 90)]

kg

S

24.20.40.73

Γωνίες και καμπύλες από χάλυβα, μη χυτό, για συγκόλληση άκρο με άκρο

7307 [23 10 + 93 (11 +
91)]

kg

S

24.20.40.75

Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, εκτός από γωνίες ή καμπύλες, από
χάλυβα, μη χυτό

7307 [23 90 + 93 (19 +
99)]

kg

S

NACE 24.31: Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων

CPA 24.31.10: Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από μη κραματοποιημένο χάλυβα
24.31.10.10

Ράβδοι, τελειωμένες εν ψυχρώ, από χάλυβες αποκοπής (αυτόματους)

7215 10 00

kg

T

24.31.10.20

Ράβδοι, τελειωμένες εν ψυχρώ, από μη κραματοποιημένο χάλυβα, C < 0,25 %

7215 50 19

kg

T

24.31.10.30

Πλατέα, τελειωμένα εν ψυχρώ, από μη κραματοποιημένο χάλυβα, C < 0,25 %

7215 50 11

kg

T

24.31.10.40

Ράβδοι και πλατέα, τελειωμένα εν ψυχρώ, από μη κραματοποιημένο χάλυβα, επι
καλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή περαιτέρω κατεργασμένα

7215 90 00

kg

T

24.31.10.50

Άλλες ράβδοι από σίδηρο/μη κραματοπ. χάλυβα, που δεν έχουν υποστεί άλλη
κατεργασία εκτός από μορφοποίηση εν ψυχρώ ή τελική επεξεργ. εν ψυχρώ (π.χ.
μέσω επεκτατικής ολκής εν ψυχρώ), ≥ 0,25 % σε άνθρακα (εκτός εκείνων από
χάλυβα αποκοπής)

7215 50 80

kg

T

24.31.10.60

Μορφοχάλυβες, τελειωμένοι εν ψυχρώ, από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 69 00

kg

T

CPA 24.31.20: Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα
24.31.20.10

Ράβδοι και χονδρόσυρμα από χάλυβα ταχείας κοπής, που έχουν απλώς κατασκευα
στεί ή υποστεί τελική διαμόρφωση εν ψυχρώ, ακόμη και περαιτέρω επεξεργασία ή
που έχουν κατασκευαστεί εν θερμώ και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία
(εκτός σφυρηλατημένων, ημικατεργασμένων ή πλατέων προϊόντα έλασης, ράβδων
και χονδροσύρματος θερμής έλασης σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία)· ράβδοι και
χονδρόσυρμα, από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, που έχουν απλώς κατασκευαστεί ή
υποστεί τελική διαμόρφωση εν ψυχρώ ή θερμής έλασης, περιλαμβανομένων όσων
έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός όσων έχουν ελαθεί ή διελαθεί εν
θερμώ, των μόνο επενδυμένων, των ημικατεργασμένων προϊόντων, των πλατέων
προϊόντων έλασης, των ράβδων και του χονδροσύρματος θερμής έλασης σε ακα
νόνιστα περιελιγμένα πηνία)

7228 [10 90 + 20 99]

kg

T
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24.31.20.20

Ράβδοι και πλατέα, τελειωμένα εν ψυχρώ, από κραματοποιημένο χάλυβα εδράνων

7228 50 40

kg

T

24.31.20.30

Ράβδοι και πλατέα, τελειωμένα εν ψυχρώ, από κραματοποιημένο χάλυβα εργαλείων

7228 50 20

kg

T

24.31.20.40

Ράβδοι και πλατέα, τελειωμένα εν ψυχρώ, από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός
από ανοξείδωτο, ταχυχάλυβα, μαγγανιοπυριτιούχο και χάλυβα εδράνων και εργα
λείων

7228 [50 (61 + 69 + 80)]

kg

T

24.31.20.50

Μορφοχάλυβες τελειωμένοι ή διαμορφωμένοι εν ψυχρώ, από κραματοποιημένο
χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο

7228 70 90

kg

T

kg

T

CPA 24.31.30: Ράβδοι (δοκοί) ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα
24.31.30.00

Δοκοί ψυχρής ολκής και πλήρη είδη με συγκεκριμένη μορφή από ανοξείδωτο
χάλυβα

7222 [20 (11 + 19 + 21 +
29 + 31 + 39 + 81 + 89)]

NACE 24.32: Ψυχρή έλαση στενών φύλλων
CPA 24.32.10: Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένα, με πλάτος < 600 mm
24.32.10.11 z

Στενές ταινίες ψυχρής έλασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα, που περιέχουν
κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα, πλάτους < 600 mm

7211 [23 (30 + 80) + 90
(20 + 80)]

kg

S

24.32.10.12 z

Στενές ταινίες ψυχρής έλασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα, που περιέχουν
κατά βάρος ≥ 0,25 % αλλά < 0,6 % άνθρακα, πλάτους < 600 mm

7211 29 00

kg

S

24.32.10.14 z

Στενές ταινίες ψυχρής έλασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα, που περιέχουν
κατά βάρος ≥ 0,6 % άνθρακα, πλάτους < 600 mm

7211 29

kg

S

24.32.10.16 z

Στενές ταινίες ψυχρής έλασης από άλλο μη κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από
ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ηλεκτρικής καμίνου, πλάτους < 600 mm

7226 92 00

kg

S

24.32.10.18 z

Στενές ταινίες (φύλλα) ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από μονω
μένες ηλεκτρικές ταινίες και κυματοειδείς ταινίες με μια πριονόμορφη ή λοξότμητη
ακμή), πλάτους < 600 mm

7220 [20 (21 + 29 + 41 +
49 + 81 + 89) + 90 (20 +
80)]

kg

S

24.32.10.22 z

Ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο ψυχρής έλασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα
και από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα
ηλεκτρικής καμίνου, πλάτους < 600 mm

kg

S

24.32.10.25

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με
πλάτος < 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί εν ψυχρώ, μη επικαλυμμένα, επιμε
ταλλωμένα ή επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος < 0,25 % άνθρακα

7211 23 20

kg

S

24.32.10.28 z

Ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο, ψυχρής έλασης, από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους
< 600 mm

7220 [20 (21 + 29 + 41 +
49 + 81 + 89) + 90 (20 +
80)]

kg

S

24.32.10.30

Πλατέα προϊόντα θερμής ή ψυχρής έλασης από άλλους κραματοποιημένους χάλυ
βες πλην ανοξείδωτου χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, ηλεκτρολυτικώς επιψευ
δαργυρωμένα (εκτός των προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή από πυριτιούχο
χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές εφαρμογές)

7226 99 10

kg

S
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24.32.10.40

Πλατέα προϊόντα θερμής ή ψυχρής έλασης από άλλους κραματοποιημένους χάλυ
βες πλην ανοξείδωτου χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, επιψευδαργυρωμένα (εκτός
των ηλεκτρολυτικώς επιψευδαργυρωμένων προϊόντων και των προϊόντων από
χάλυβα ταχείας κοπής ή από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές
εφαρμογές)

7226 99 30

kg

S

24.32.10.50

Πλατέα προϊόντα θερμής ή ψυχρής έλασης από άλλους κραματοποιημένους χάλυ
βες πλην ανοξείδωτου χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν υποστεί περαι
τέρω επεξεργασία (εκτός των επιψευδαργυρωμένων προϊόντων και των προϊόντων
από χάλυβα ταχείας κοπής ή από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλε
κτρικές εφαρμογές)

7226 99 70

kg

S

CPA 24.32.20: Επίπεδα φύλλα ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα, με πλάτος < 600 mm
24.32.20.10

Επενδυμένες στενές ταινίες (φύλλα) ψυχρής έλασης από μη κραματοποιημένο
χάλυβα (εκτός από μονωτικές ταινίες ηλεκτρικής καμίνου), πλάτους < 600 mm

kg

S

24.32.20.20 z

Λαμαρίνες και τσέρκια από χάλυβα, επιμεταλλωμένα δι’ εμβάπτισης εν θερμώ ή
ηλεκτρολυτικώς, με πλάτος < 600 mm

kg

S

24.32.20.30 z

Χαλύβδινα ελάσματα επικαλυμμένα με οργανικά υλικά, πλάτους < 600 mm

7212 [40 (20 + 80)]

kg

S

24.32.20.40 z

Ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο, ψυχρής έλασης, από μη κραματοποιημένο
χάλυβα, επιμεταλλωμένες δι'εμβάπτισης εν θερμώ, πλάτους < 600 mm

7212 [10 90 + 30 00 + 50
(20 + 30 + 40 + 90)]

kg

S

24.32.20.50 z

Ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο, ψυχρής έλασης, από μη κραματοποιημένο
χάλυβα, επιμεταλλωμένες ηλεκτρολυτικώς, πλάτους < 600 mm

7212 [50 (20 + 30 + 40 +
61 + 69 + 90)]

kg

S

24.32.20.60 z

Ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο, ψυχρής έλασης, από χαλύβδινα ελάσματα επι
καλυμμένα με οργανικά υλικά, πλάτους < 600 mm

7212 40 80

kg

S

7212 60 00

NACE 24.33: Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων
CPA 24.33.11: Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση από μη κραματοποιημένο χάλυβα
24.33.11.10

Μορφοχάλυβες ψυχρής έλασης, που παράγονται από επίπεδα προϊόντα, από μη
κραματοποιημένο χάλυβα, μη επικαλυμμένοι

7216 [61 (10 + 90)]

kg

S

24.33.11.30

Μορφοχάλυβες διαμορφωμένοι εν ψυχρώ, που προέρχονται από επίπεδα προϊόντα,
από μη κραματοποιημένο χάλυβα, επιψευδαργυρωμένοι

7216 91 80

kg

S

24.33.11.50

Γωνίες, μορφοράβδοι και μορφοχάλυβες, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο
χάλυβα, που έχουν κατασκευαστεί ή έχουν υποστεί τελική διαμόρφωση εν ψυχρώ
και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ή
έχουν σφυρηλατηθεί, ή έχουν παραχθεί εν θερμώ με άλλα μέσα και έχουν υποστεί
περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α. (εκτός όσων προέρχονται από πλατέα προϊόντα
έλασης)

7216 99 00

kg

S

7222 40 50

kg

S

7216 91 10

kg

S

7308 90 51

kg

S

CPA 24.33.12: Μορφοράβδοι που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση από ανοξείδωτο χάλυβα
24.33.12.00

Μορφοχάλυβες διαμορφωμένοι εν ψυχρώ, που προέρχονται από επίπεδα προϊόντα,
από ανοξείδωτο χάλυβα

CPA 24.33.20: Λαμαρίνες με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα
24.33.20.00

Λαμαρίνες με νευρώσεις, διαμορφωμένες εν ψυχρώ, από μη κραματοποιημένο
χάλυβα

CPA 24.33.30: Πετάσματα «σάντουιτς» από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα
24.33.30.00

Πανώ σάντουιτς
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NACE 24.34: Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
CPA 24.34.11: Σύρμα ψυχρής ολκής από μη κραματοποιημένο χάλυβα
24.34.11.30

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα, C < 0,25 %

7217 [10 (10 + 31 + 39) +
20 (10 + 30) + 30 (41 + 49)
+ 20)]

kg

S

24.34.11.50

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα, C ≥ 0,25 % ≤ 0,6 %

7217 [10 50 + 20 50 +
30 50 + 90 50]

kg

S

24.34.11.70

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα, C ≥ 0,6 %

7217 [10 90 + 20 90 +
30 90 + 90 90]

kg

S

7223 [00 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

7229 [20 00 + 90 (20 + 50
+ 90)]

kg

S

CPA 24.34.12: Σύρμα ψυχρής ολκής από κραματοποιημένο χάλυβα
24.34.12.00

Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

CPA 24.34.13: Σύρμα ψυχρής ολκής από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα
24.34.13.00

Σύρμα από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο

NACE 24.41: Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
CPA 24.41.10: Άργυρος, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
24.41.10.30

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος
άργυρος), ακατέργαστος ή σε σκόνη

7106 [10 00 + 91 (10 +
90)]

kg

T

24.41.10.50

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος
άργυρος), ημικατεργασμένος

7106 [92 (20 + 80)]

kg

T

CPA 24.41.20: Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
24.41.20.30

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), ακατέργαστος
ή σε σκόνη

7108 [11 00 + 12 00]

kg

T

24.41.20.50

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), ημικατεργα
σμένος

7108 [13 (10 + 80)]

kg

T

24.41.20.70

Χρυσός για νομισματική χρήση

7108 20 00

kg

T

CPA 24.41.30: Λευκόχρυσος (πλατίνα), ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
24.41.30.30

Πλατίνα, ακατέργαστη ή σε σκόνη

7110 [11 00 + 21 00 +
31 00 + 41 00]

kg

T

24.41.30.50

Πλατίνα ημικατεργασμένη

7110 [19 (10 + 80) + 29 00
+ 39 00 + 49 00]

kg

T

24.41.30.70

Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα

7115 10 00

kg

S
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CPA 24.41.40: Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
24.41.40.00

Κοινά μέταλλα ή άργυρος επικαλυμμένα με χρυσό, ακατέργαστα ή ημικατεργα
σμένα

7109 00 00

kg

T

CPA 24.41.50: Κοινά μέταλλα επαργυρωμένα, και κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός επιπλατινωμένα, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία
πέραν της ημικατεργασίας
24.41.50.30

Μέταλλα κοινά επικαλυμμένα με άργυρο, ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα

7107 00 00

kg

T

24.41.50.50

Κοινά μέταλλα, επικαλυμμένα με πλατίνα, ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα

7111 00 00

kg

T

NACE 24.42: Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου)
CPA 24.42.11: Αλουμίνιο (αργίλιο), ακατέργαστο
24.42.11.30

Αργίλιο ακατέργαστο, όχι σε κράμα

7601 10 00

kg

T

24.42.11.53

Αργίλιο ακατέργαστο, σε κράμα, πρωτογενής μορφή

7601 20 10

kg

T

24.42.11.55

Αργίλιο ακατέργαστο, σε κράμα, δευτερογενής μορφή

7601 [20 (91 + 99)]

kg

T

2818 20 00

kg

T

7603 [10 00 + 20 00]

kg

T

CPA 24.42.12: Οξείδιο αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορουνδίου
24.42.12.00

Οξείδιο του αργιλίου (με εξαίρεση το τεχνητό κορούνδιο)

CPA 24.42.21: Σκόνες και ψήγματα αργιλίου
24.42.21.00

Σκόνες και φολίδες αργιλίου

CPA 24.42.22: Δοκοί, ράβδοι και μορφοράβδοι αργιλίου
24.42.22.30

Ράβδοι και διατομές από αλουμίνιο, όχι σε κράμα

7604 [10 (10 + 90)]

kg

T

24.42.22.50

Ράβδοι και διατομές από αλουμίνιο, σε κράμα

7604 [21 00 + 29 (10 +
90)]

kg

T

CPA 24.42.23: Σύρμα αργιλίου
24.42.23.30

Σύρματα από αλουμίνιο, όχι σε κράμα

7605 [11 00 + 19 00]

kg

T

24.42.23.50

Σύρματα από αλουμίνιο, σε κράμα

7605 [21 00 + 29 00]

kg

T

CPA 24.42.24: Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm
24.42.24.30

Πλάκες, ταινίες και φύλλα από αλουμίνιο, πάχους > 0,2 mm, όχι σε κράμα

7606 [11 (10 + 91 + 93 +
99) + 00)]

kg

T

24.42.24.50

Πλάκες, ταινίες και φύλλα από αλουμίνιο, πάχους > 0,2 mm, σε κράμα

7606 [12 (10 + 50 + 91 +
93 + 99) + 00)]

kg

T
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P

7607 [11 (11 + 19 + 90) +
19 (10 + 91 + 99) + 20 (10
+ 91 + 99)]

kg

T

CPA 24.42.25: Λεπτά φύλλα αργιλίου, πάχους ≤ 0,2 mm
24.42.25.00

Λεπτά φύλλα και ταινίες από αλουμίνιο, πάχους (μη περιλαμβανομένου του υπο
θέματος) ≤ 0,2 mm

CPA 24.42.26: Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από αργίλιο
24.42.26.30

Σωλήνες κάθε είδους από αλουμίνιο, όχι σε κράμα

7608 10 00

kg

T

24.42.26.50

Σωλήνες κάθε είδους από αλουμίνιο, σε κράμα

7608 [20 (20 + 81 + 89)]

kg

T

24.42.26.70

Εξαρτήματα σωληνώσεων (πχ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα από αλουμίνιο)

7609 00 00

kg

T

NACE 24.43: Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου
CPA 24.43.11: Μόλυβδος, ακατέργαστος
24.43.11.30

Μόλυβδος ακατέργαστος: μόλυβδος καθαρός

7801 10 00

kg

T

24.43.11.50

Μόλυβδος ακατέργαστος, με αντιμόνιο

7801 91 00

kg

T

24.43.11.90

Μόλυβδος ακατέργαστος, άλλος

7801 [99 (10 + 91 + 99)]

kg

T

CPA 24.43.12: Ψευδάργυρος, ακατέργαστος
24.43.12.30

Ψευδάργυρος ακατέργαστος, όχι σε κράμα

7901 [11 00 + 12 (10 + 30
+ 90)]

kg

T

24.43.12.50

Ψευδάργυρος ακατέργαστος, σε κράμα

7901 20 00

kg

T

CPA 24.43.13: Κασσίτερος, ακατέργαστος
24.43.13.30

Κασσίτερος ακατέργαστος, όχι σε κράμα

8001 10 00

kg

T

24.43.13.50

Κασσίτερος ακατέργαστος, σε κράμα

8001 20 00

kg

T

7804 [11 00 + 19 00 +
20 00]

kg

T

7903 [10 00 + 90 00]

kg

T

kg

T

CPA 24.43.21: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα από μόλυβδο· σκόνες και ψήγματα μολύβδου
24.43.21.00

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και φολίδες μολύβδου

CPA 24.43.22: Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου
24.43.22.00

Σκόνες και φολίδες ψευδαργύρου

CPA 24.43.23: Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα ψευδαργύρου· πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα ψευδαργύρου
24.43.23.00

Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι, σύρμα, πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα
ψευδαργύρου

7904 00 00 + 7905 00 00

Μεθ. σημ.
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P

8003 00 00

kg

T

7401 00 00

kg

T

7402 00 00

kg

T

CPA 24.43.24: Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα από κασσίτερο
24.43.24.00

Ράβδοι, διατομές και σύρματα, από κασσίτερο

NACE 24.44: Παραγωγή χαλκού
CPA 24.44.11: Συσσωματώματα (mattes) χαλκού· χαλκός κονίας
24.44.11.00

Θειούχα συμπήγματα (mattes) χαλκού. Χαλκός κονίας (χαλκός κατακρήμνισης)

CPA 24.44.12: Μη καθαρισμένος χαλκός· άνοδοι από χαλκό για ηλεκτρολυτικό καθαρισμό
24.44.12.00

Χαλκός μη καθαρισμένος, άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

CPA 24.44.13: Καθαρισμένος χαλκός και κράματα χαλκού, ακατέργαστα· μητρικά κράματα χαλκού
24.44.13.30

Χαλκός καθαρισμένος, ακατέργαστος, όχι σε κράμα

7403 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 19 00]

kg

T

24.44.13.70

Χαλκός σε κράματα, ακατέργαστος· μητρικά κράματα χαλκού

7403 [21 00 + 22 00 +
29 00] + 00 00]

kg

T

7406 [10 00 + 20 00]

kg

T

7407 [10 00 + 21 (10 + 90)
+ 29 (10 + 90)]

kg

T

CPA 24.44.21: Σκόνες και ψήγματα χαλκού
24.44.21.00

Σκόνες και φολίδες χαλκού

CPA 24.44.22: Δοκοί, ράβδοι και μορφοράβδοι, από χαλκό
24.44.22.00

Ράβδοι και διατομές από χαλκό

CPA 24.44.23: Σύρμα από χαλκό
24.44.23.30

Σύρματα από χαλκό καθαρισμένο (εγκάρσιας τομής > 6 mm), από κράμα χαλκού

7408 [11 00 + 21 00 +
22 00 + 29 00]

kg

T

24.44.23.50

Σύρματα από χαλκό καθαρισμένο (εγκάρσιας τομής ≤ 6 mm, αλλά > 0,5 mm)

7408 19 10

kg

T

24.44.23.70

Σύρματα από χαλκό καθαρισμένο (εγκάρσιας τομής ≤ 0,5 mm)

7408 19 90

kg

T

7409 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00 + 31 00 +
39 00 + 40 (10 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 24.44.24: Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από χαλκό, πάχους > 0,15 mm
24.44.24.00

Πλάκες, φύλλα και ταινίες απο χαλκό, πάχους > 0,15 mm

Μεθ. σημ.
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P

7410 [11 00 + 12 00 +
21 00 + 22 00]

kg

T

Μεθ. σημ.

CPA 24.44.25: Λεπτά φύλλα, από χαλκό, πάχους ≤ 0,15 mm
24.44.25.00

Λεπτά φύλλα
≤ 0,15 mm

και

ταινίες

από

χαλκό,

πάχους

(χωρίς

το

υπόθεμα)

CPA 24.44.26: Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό
24.44.26.30

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό

7411 [10 (11 + 19 + 90) +
21 (10 + 90) + 22 00 +
29 00]

kg

T

24.44.26.50

Εξαρτήματα σωληνώσεων (σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από χαλκό

7412 [10 00 + 20 00]

kg

T

kg

T

NACE 24.45: Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
CPA 24.45.11: Ακατέργαστο νικέλιο
24.45.11.00

Ακατέργαστο νικέλιο

7502 [10 00 + 20 00]

CPA 24.45.12: Συσσωματώματα (mattes) νικελίου, επιτήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας
του νικελίου
24.45.12.00

Θειούχα συμπήγματα (mattes) νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικε
λίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου

7501 [10 00 + 20 00]

kg

T

7504 00 00

kg

T

7505 [11 00 + 12 00 +
21 00 + 22 00]

kg

T

7506 [10 00 + 20 00]

kg

T

7507 [11 00 + 12 00 +
20 00]

kg

T

CPA 24.45.21: Σκόνες και ψήγματα νικελίου
24.45.21.00

Σκόνες και φολίδες νικελίου

CPA 24.45.22: Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρμα, από νικέλιο
24.45.22.00

Ράβδοι, διατομές και σύρματα, από νικέλιο

CPA 24.45.23: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα, από νικέλιο
24.45.23.00

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο

CPA 24.45.24: Σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών, από νικέλιο
24.45.24.00

Σωλήνες κάθε είδους από νικέλιο και εξαρτήματα σωληνώσεων (σύνδεσμοι, γωνίες,
περιβλήματα) από νικέλιο

CPA 24.45.30: Άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα και είδη τους· κεραμομεταλλουργικές ενώσεις· στάχτες και υπολείμματα, που περιέχουν μέταλλα ή
μεταλλικές ενώσεις
24.45.30.13

Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, (εκτός από απορρίμματα και θραύ
σματα), π.δ.κ.α

8101 [10 00 + 94 00 +
96 00 + 99 (10 + 90)]

kg

T

24.45.30.17

Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, (εκτός από απορρίμματα και
θραύσματα), π.δ.κ.α

8102 [10 00 + 94 00 +
95 00 + 96 00 + 99 00]

kg

T

24.45.30.23

Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, (εκτός από απορρίμματα και θραύ
σματα), π.δ.κ.α

8103 [20 00 + 90 (10 +
90)]

kg

T

24.45.30.25

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, (εκτός από απορρίμματα και θραύ
σματα), π.δ.κ.α

8104 [11 00 + 19 00 +
30 00 + 90 00]

kg

T
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

24.45.30.27

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του
κοβαλτίου· κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, (εκτός από απορρίμματα
και θραύσματα), π.δ.κ.α

8105 [20 00 + 90 00]

kg

T

24.45.30.30

Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα, π.δ.κ.α κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο,
(εκτός από απορρίμματα και θραύσματα), π.δ.κ.α

8106 [00 (10 + 90)] + 8107
[20 00 + 90 00]

kg

T

24.45.30.43

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, (εκτός από απορρίμματα και θραύσματα),
π.δ.κ.α

8108 [20 00 + 90 (30 + 50
+ 60 + 90)]

kg

T

24.45.30.47

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, (εκτός από απορρίμματα και θραύ
σματα), π.δ.κ.α αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, (εκτός από απορρίμ
ματα και θραύσματα), π.δ.κ.α

8109 [20 00 + 90 00] +
8110 [10 00 + 90 00]

kg

T

24.45.30.55

Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλτιο), ίνδιο, νιόβιο (κολόμ
βιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, π.δ.κ.α.·
απορρίμματα και θράσμαυτα από τα μέταλλα αυτά (εκτός από το βηρύλλιο, το
χρώμιο και το θάλλιο)

8112 [12 00 + 19 00 + 21
(10 + 90) + 29 00 + 51 00
+ 59 00 + 92 (10 + 21 +
31 + 81 + 89 + 91 + 95) +
99 (20 + 30 + 70)]

kg

T

24.45.30.57

Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα, π.δ.κ.α· κεραμομεταλλουργικές ενώσεις και τεχνουρ
γήματα από αυτές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύ
σματα, π.δ.κ.α

8111 [00 (11 + 19 + 90)] +
8113 [00 (20 + 40 + 90)]

kg

T

Μεθ. σημ.

NACE 24.51: Χύτευση σιδήρου
CPA 24.51.11: Υπηρεσίες χύτευσης ελατού χυτοσιδήρου
24.51.11.10

Μέρη οδικών οχημάτων, εμβολοφόρων μηχανών και άλλων μηχανικών στοιχείων
κίνησης: χυτοσιδηρουργία ελατού χυτοσιδήρου

—

kg

S

S1

24.51.11.90

Μέρη για άλλες χρήσεις: Χυτοσιδηρουργία ελατού χυτοσιδήρου

—

kg

S

S1

CPA 24.51.12: Υπηρεσίες χύτευσης σφαιροειδούς χυτοσιδήρου
24.51.12.10

Μέρη οδικών οχημάτων: Χυτοσιδηρουργία όλκιμου χυτοσιδήρου (σφαιροειδούς
γραφίτη)

—

kg

S

S1

24.51.12.20

Μέρη αξόνων μετάδοσης της κίνησης και στροφάλων (μανιβελών), περιβλημάτων
εδράνων και χιτωνίων τριβέων: χυτοσιδηρουργία όλκιμου χυτοσιδήρου (σφαιροει
δούς γραφίτη)

—

kg

S

S1

24.51.12.40

Άλλα μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης: Χυτοσιδη
ρουργία όλκιμου χυτοσιδήρου (σφαιροειδούς γραφίτη)

—

kg

S

S1

24.51.12.50

Μέρη λοιπών μηχανικών στοιχείων κίνησης: Χυτοσιδηρουργία όλκιμου χυτοσιδή
ρου (σφαιροειδούς γραφίτη)

—

kg

S

S1

24.51.12.90

Μέρη για άλλη χρήση: Χυτοσιδηρουργία όλκιμου χυτοσιδήρου (σφαιροειδούς
γραφίτη)

—

kg

S

S1

CPA 24.51.13: Υπηρεσίες χύτευσης φαιού χυτοσιδήρου
24.51.13.10

Μέρη οδικών οχημάτων: Χυτοσιδηρουργία (μη ελατού χυτοσιδήρου)

—

kg

S

S1

24.51.13.20

Μέρη αξόνων μετάδοσης της κίνησης και στροφάλων (μανιβελών), περιβλημάτων
εδράνων και χιτωνίων τριβέων (εκτός από περιβλήματα εδράνων με ενσωματωμένα
ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα): χυτοσιδηρουργία (μη ελατού χυτοσιδήρου)

—

kg

S

S1
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24.51.13.40

Άλλα μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης: Χυτοσιδη
ρουργία (μη ελατού χυτοσιδήρου)

—

kg

S

S1

24.51.13.50

Μέρη άλλων μηχανικών στοιχείων κίνησης: Χυτοσιδηρουργία (μη ελατού χυτοσι
δήρου)

—

kg

S

S1

24.51.13.90

Μέρη για άλλη χρήση: Χυτοσιδηρουργία (μη ελατού χυτοσιδήρου)

—

kg

S

S1

7303 [00 (10 + 90)]

kg

T

CPA 24.51.20: Σωλήνες, αγωγοί και κοίλοι μορφοσωλήνες από χυτοσίδηρο
24.51.20.00

Σωλήνες από χυτοσίδηρο

CPA 24.51.30: Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο
24.51.30.30

Εξαρτήματα σωληνώσεων από μη ελατό χυτοσίδηρο

7307 [11 (10 + 90)]

kg

T

24.51.30.50

Εξαρτήματα σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο

7307 19 10

kg

T

NACE 24.52: Χύτευση χάλυβα
CPA 24.52.10: Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα
24.52.10.10

Μέρη οδικών οχημάτων

—

kg

S

S1

24.52.10.30

Μέρη περιβλημάτων εδράνων και χιτωνίων τριβέων (κουζινέτα)

—

kg

S

S1

24.52.10.40

Άλλα μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης

—

kg

S

S1

24.52.10.50

Άλλα μέρη και εξαρτήματα μηχανικών στοιχείων κίνησης

—

kg

S

S1

24.52.10.90

Μέρη για άλλη χρήση

—

kg

S

S1

7307 19 90

kg

T

CPA 24.52.30: Εξαρτήματα σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα
24.52.30.00

Εξαρτήματα σωληνώσεων, από χυτό χάλυβα

NACE 24.53: Χύτευση ελαφρών μετάλλων
CPA 24.53.10: Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
24.53.10.10

Μέρη οδικών οχημάτων

—

kg

S

S1

24.53.10.20

Μέρη αξόνων μετάδοσης της κίνησης και στροφάλων (μανιβελών), περιβλημάτων
εδράνων και χιτωνίων τριβέων (εκτός από περιβλήματα εδράνων με ενσωματωμένα
ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα): χυτοσιδηρουργία ελαφρών μετάλλων

—

kg

S

S1
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24.53.10.40

Άλλα μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης

—

kg

S

S1

24.53.10.50

Μέρη άλλων μηχανών

—

kg

S

S1

24.53.10.90

Μέρη για άλλη χρήση

—

kg

S

S1

NACE 24.54: Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
CPA 24.54.10: Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
24.54.10.10

Μέρη οδικών οχημάτων

—

kg

S

S1

24.54.10.20

Μέρη αξόνων μετάδοσης της κίνησης και στροφάλων (μανιβελών), περιβλημάτων
εδράνων και χιτωνίων τριβέων (εκτός από περιβλήματα εδράνων με ενσωματωμένα
ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα): χυτοσιδηρουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

—

kg

S

S1

24.54.10.40

Άλλα μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης

—

kg

S

S1

24.54.10.50

Μέρη για άλλες μηχανές

—

kg

S

S1

24.54.10.90

Μέρη για άλλη χρήση

—

kg

S

S1

NACE 25.11: Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
CPA 25.11.10: Προκατασκευασμένα κτίρια από μέταλλο
25.11.10.30

Προκατασκευασμένα κτίρια, από σίδηρο ή χάλυβα

9406 [00 (31 + 38)]

—

S

25.11.10.50 z

Προκατασκευασμένα κτίρια από αλουμίνιο

9406 00 80

—

S

7308 10 00

kg

S

7308 20 00

kg

S

CPA 25.11.21: Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα
25.11.21.00

Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, από σίδηρο ή χάλυβα

CPA 25.11.22: Πύργοι και πυλώνες από σίδηρο ή χάλυβα
25.11.22.00

Πύργοι και δικτυωτοί ιστοί, (πυλώνες) από σίδηρο ή χάλυβα

CPA 25.11.23: Άλλες κατασκευές και μέρη κατασκευών, λαμαρίνες, ράβδοι, γωνίες, μορφοράβδοι και παρόμοια είδη, από σίδηρο, χάλυβα ή
αλουμίνιο
25.11.23.10

Υλικό ικριωμάτων, ξυλοτύπων κ.λπ. από σίδηρο ή χάλυβα

7308 [40 (10 + 90)]

kg

S

25.11.23.30

Φράγματα, ρουφράκτες, θυρίδες κλεισιάδων κτλ. από σίδηρο ή χάλυβα

7308 90 10

kg

S

25.11.23.50

Άλλες κατασκευές, κυρίως από χαλύβδινα ελάσματα

7308 90 59

kg

S

25.11.23.60

Άλλες κατασκευές από σίδηρο ή χάλυβα

7308 90 99

kg

S
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Κατασκευές και μέρη κατασκευών από αλουμίνιο
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7610 [90 (10 + 90)]

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

NACE 25.12: Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων
CPA 25.12.10: Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, καθώς και κατώφλια για πόρτες, από μέταλλο
25.12.10.30

Πόρτες, παράθυρα και πλαίσιά τους καθώς και τα κατώφλια τους, από σίδηρο ή
χάλυβα

7308 30 00

p/st

S

25.12.10.50

Πόρτες, παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και τα κατώφλια τους, από αλουμίνιο

7610 10 00

p/st

S

kg

S

8403 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

8403 [90 (10 + 90)]

—

S

NACE 25.21: Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
CPA 25.21.11: Σώματα κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενα, από σίδηρο ή χάλυβα
25.21.11.00

Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα
μέρη τους, από σίδηρο ή χάλυβα

7322 [11 00 + 19 00]

S2

CPA 25.21.12: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης
25.21.12.00

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης εκτός αυτών της κλάσης 84.02

CPA 25.21.13: Μέρη λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.21.13.00

Μέρη λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

S2

NACE 25.29: Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
CPA 25.29.11: Ταμιευτήρες, δεξαμενές, κάδοι και παρόμοια δοχεία (εκτός εκείνων που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από
μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις
25.29.11.10

Δεξαμενές κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας ≥ 300 l, για αέριο

7309 00 10

kg

S

25.29.11.20

Δεξαμενές κ.λπ., για ρευστά, με εσωτερική επένδυση και θερμομόνωση

7309 00 30

kg

S

25.29.11.30

Δεξαμενές κ.λπ., για ρευστά

7309 [00 (51 + 59)]

kg

S

25.29.11.50

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για στερεά

7309 00 90

kg

S

25.29.11.70

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα
συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια) από αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει
τα 300 l (χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις)

7611 00 00

kg

S

7311 [00 (11 + 13 + 19 +
30 + 91 + 99)] + 00)]

kg

S

CPA 25.29.12: Δοχεία για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο
25.29.12.00

Δοχεία για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

NACE 25.30: Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
CPA 25.30.11: Ατμολέβητες ή άλλοι λέβητες παραγωγής ατμού· λέβητες υπερθερμαινόμενου νερού
25.30.11.10

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την
κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερ
μού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση

8402 [11 00 + 12 00]

p/st @

S

25.30.11.50

Άλλοι ατμολέβητες (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικτοί λέβητες)

8402 [19 (10 + 90)]

p/st @

S

25.30.11.70

Λέβητες υπερθερμαινόμενου νερού

8402 20 00

p/st @

S

CPA 25.30.12: Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες· συμπυκνωτές για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού
25.30.12.30

Βοηθητικές συσκευές για τους λέβητες των κλάσεων 8402 και 8403

8404 10 00

kg

S

25.30.12.50

Συμπυκνωτές για ατμομηχανές

8404 20 00

kg

S

CPA 25.30.13: Μέρη ατμογεννητριών
25.30.13.30

Μέρη ατμολεβήτων και λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού

8402 90 00

—

S

S2

25.30.13.50

Μέρη βοηθητικών συσκευών για τους λέβητες και τους συμπυκνωτές

8404 90 00

—

S

S2

8401 10 00

kg

S

8401 40 00

—

S

CPA 25.30.21: Πυρηνικοί αντιδραστήρες, εκτός των διαχωριστών ισοτόπων
25.30.21.00

Πυρηνικοί αντιδραστήρες

CPA 25.30.22: Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός διαχωριστών ισοτόπων
25.30.22.00

Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων

S2

NACE 25.40: Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
CPA 25.40.12: Περίστροφα, πιστόλια, μη πολεμικά πυροβόλα και παρόμοια συστήματα
25.40.12.30

Περίστροφα και πιστόλια (εκτός από πολεμικά πυροβόλα όπλα, υποπολυβόλα,
πιστόλια φωτοβολίδων, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο
(άσφαιρα), πιστόλια σφαγείων με σφήνα, εμπροσθογεμή όπλα, τουφέκια, καραμπί
νες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, απομιμήσεις όπλων)

9302 00 00

p/st

S

25.40.12.50

Εμπροσθογεμή όπλα, καθώς και τυφέκια και καραμπίνες σκοποβολής ή κυνηγίου

9303 [10 00 + 20 (10 + 95)
+ 00)]

p/st

S

25.40.12.70

Πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας, π.δ.κ.α. (εκτός από
πολεμικά πυροβόλα όπλα)

9303 90 00

p/st

S

25.40.12.90

Άλλα όπλα (τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή
αέριο, ρόπαλα) (εκτός από αυτά που προορίζονται για στρατιωτική χρήση)

9304 00 00

p/st @

S

kg

S

CPA 25.40.13: Βόμβες, βλήματα και παρόμοια πολεμοφόδια· φυσίγγια, άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και μέρη τους
25.40.13.00

Φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάπες των φυσιγγιών
(εκτός από αυτά που προορίζονται για στρατιωτική χρήση)

9306 [21 00 + 29 (40 + 70)
+ 30 (10 + 91 + 93 + 97) +
90)]

M
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Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

—

S

M

CPA 25.40.14: Μέρη πολεμικών όπλων και άλλων όπλων
25.40.14.00

Μέρη και εξαρτήματα των κλάσεων 93.01 έως 93.04, εκτός των πολεμικών όπλων

9305 [10 00 + 21 00 +
29 00 + 99 00]

NACE 25.50: Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία
CPA 25.50.11: Υπηρεσίες σφυρηλάτησης μετάλλου
25.50.11.34

Μέρη αξόνων μετάδοσης της κίνησης και στροφάλων (μανιβελών): Σφυρηλασία
χαλύβα σε ανοικτή μήτρα· κατασκευές των ΕΣ 7326: μέρη μηχανημάτων,
συσκευών, οργάνων και οχημάτων του κεφαλαίου ΕΣ 84, 85, 86, 87, 88, 90:
Σφυρηλασία χαλύβα σε ανοικτή μήτρα

—

—

S

S1

25.50.11.37

Μέρη άλλων μηχανικών στοιχείων κίνησης του κεφαλαίου ΕΣ 84: Σφυρηλασία μη
σιδηρούχων μετάλλων σε ανοικτή μήτρα

—

—

S

S1

25.50.11.51

Μέρη οδικών οχημάτων του κεφαλαίου ΕΣ 87: Εξώθηση χάλυβα εν ψυχρώ

—

—

S

S1

25.50.11.52

Μέρη αξόνων μετάδοσης της κίνησης και στροφάλων (μανιβελών): Εξώθηση
χάλυβα εν ψυχρώ

—

—

S

S1

25.50.11.53

Μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης: Εξώθηση χάλυβα
εν ψυχρώ

—

—

S

S1

25.50.11.54

Άλλα μέρη μηχανικών στοιχείων κίνησης του κεφαλαίου ΕΣ 84: Εξώθηση χάλυβα
εν ψυχρώ

—

—

S

S1

25.50.11.56

Εξώθηση χάλυβα εν ψυχρώ, για ηλεκτρονικά μέρη και εξαρτήματα του κεφαλαίου
85: Εξώθηση χάλυβα εν ψυχρώ

—

—

S

S1

25.50.11.57

Κατασκευές του ΕΣ 7326, μέρη οχημάτων και συσκευών για σιδηρ/κές γραμμές,
οδικά οχήματα και αεροσκάφη των ΕΣ 86, 87, 88 (εξώθηση χάλυβα)

—

—

S

S1

25.50.11.58

Μέρη μηχανών, συσκευών, οργάνων και οχημάτων των ΕΣ 84, 85, 86, 87, 88, 90
παραγόμενα με εξώθηση μη σιδηρούχων μετάλλων εν ψυχρώ

—

—

S

S1

CPA 25.50.12: Υπηρεσίες τύπωσης μετάλλων
25.50.12.10

Μέρη οδικών οχημάτων του κεφαλαίου ΕΣ 87: Σφυρηλασία χάλυβα σε μήτρα

—

—

S

S1

25.50.12.20

Μέρη αξόνων μετάδοσης της κίνησης και στροφάλων (μανιβελών), περιβλημάτων
εδράνων και χιτωνίων τριβέων (εκτός από περιβλήματα εδράνων με ενσωματωμένα
ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα): σφυρηλασία χάλυβα σε μήτρα

—

—

S

S1

25.50.12.30

Μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης της κλάσης ΕΣ
84.83: Σφυρηλασία χάλυβα σε μήτρα

—

—

S

S1

25.50.12.40

Για μηχανήματα, συσκευές και εργαλεία που προορίζονται για τη γεωργία, τη
δασουργία ή την κηπουρική: Σφυρηλασία χάλυβα σε μήτρα

—

—

S

S1

25.50.12.50

Μέρη μηχανικών στοιχείων κίνησης και συσκευών των κλάσεων ΕΣ 8425, 8427,
8428: Σφυρηλασία χάλυβα σε μήτρα

—

—

S

S1
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25.50.12.60

Μέρη μηχανικών στοιχείων κίνησης και συσκευών των κλάσεων ΕΣ 8426, 8429,
8430: Σφυρηλασία χάλυβα σε μήτρα

—

—

S

S1

25.50.12.70

Μέρη άλλων μηχανικών στοιχείων κίνησης του κεφαλαίου ΕΣ 84: Σφυρηλασία
χάλυβα σε μήτρα

—

—

S

S1

25.50.12.80

Κατασκευές του ΕΣ 7326· μέρη σιδηρ/κών μηχανών ή αεροσκαφών των ΕΣ 86,
88· μέρη μηχανών και συσκευών των ΕΣ 85, 90 (σφυρηλασία χάλυβα)

—

—

S

S1

25.50.12.90

Μέρη μηχανών, συσκευών, οργάνων και οχημάτων των κεφαλαίων ΕΣ 84, 85, 86,
87, 88, 90: Σφυρηλασία μη σιδηρούχων μετάλλων σε μήτρα

—

—

S

S1

CPA 25.50.13: Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων
25.50.13.10

Μέρη οδικών οχημάτων του κεφαλαίου ΕΣ 87: Ελασματοποίηση του χάλυβα

—

—

S

S1

25.50.13.20

Μέρη εμβολοφόρων μηχανών και μηχανικών στοιχείων κίνησης της κλάσης ΕΣ
84.83: Ελασματοποίηση του χάλυβα

—

—

S

S1

25.50.13.30

Μέρη άλλων μηχανικών στοιχείων κίνησης του κεφαλαίου ΕΣ 84: Ελασματοποίηση
του χάλυβα

—

—

S

S1

25.50.13.40

Μέρη άλλων μηχανικών στοιχείων κίνησης του κεφαλαίου ΕΣ 85: Ελασματοποίηση
του χάλυβα

—

—

S

S1

25.50.13.50

Είδη του ΕΣ 7323 και 7326· μέρη επίπλωσης του ΕΣ 9403· μέρη οδικών
οχημάτων και οχημάτων σιδηρ/κών γραμμών του ΕΣ 86, μέρη οργάνων και
συσκευών

—

—

S

S1

25.50.13.70

Οικιακά είδη, μέρη μηχανών, συσκευές, έπιπλα και οχήματα των κεφαλαίων ΕΣ 84,
85, 86, 88, 94: Μορφοποίηση μη σιδηρούχων μετάλλων σε ελάσματα

—

—

S

S1

CPA 25.50.20: Κονιομεταλλουργία
25.50.20.20

Μεταποιημένα προϊόντα της μεταλλουργίας χαλυβδόσκονης

—

—

S

S1

25.50.20.80

Μέρη των ειδών των κεφαλαίων ΕΣ 84, 85, 86, 87, 88, 90: Μεταποιημένα
προϊόντα της κονιομεταλλουργίας μη σιδηρούχων μετάλλων

—

—

S

S1

NACE 25.61: Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
CPA 25.61.11: Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων
25.61.11.30

Επιμετάλλωση με εμβάπτιση σε τετηγμένα μέταλλα

—

—

I

C

25.61.11.50

Επιμετάλλωση με ψεκασμό εν θερμώ

—

—

I

C

25.61.11.70

Επιψευδαργύρωση με ηλεκτρόλυση και χημικές μεθόδους

—

—

I

C

25.61.11.90

Άλλες μεταλλικές επικαλύψεις (επινικέλωση, επιχάλκωση, επιχρωμίωση κ.λπ.) με
ηλεκτρόλυση και χημικές μεθόδους

—

—

I

C
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CPA 25.61.12: Υπηρεσίες μη μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων
25.61.12.30

Πλαστικοποίηση

—

—

I

C

25.61.12.50

Άλλες μη μεταλλικές επικαλύψεις (φωσφορίωση κ.λπ.)

—

—

I

C

—

—

I

C

CPA 25.61.21: Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επικάλυψης
25.61.21.00

Θερμικές κατεργασίες εκτός της επιμετάλλωσης

CPA 25.61.22: Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων
25.61.22.30

Ελαιοχρωματισμός, βερνίκωμα

—

—

I

C

25.61.22.50

Ανοδίωση

—

—

I

C

25.61.22.70

Επιμετάλλωση με εξάτμιση εν κενώ

—

—

I

C

25.61.22.90

Άλλες κατεργασίες μεταλλικών επιφανειών

—

—

I

C

NACE 25.62: Μεταλλοτεχνία
CPA 25.62.10: Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
25.62.10.01

Τορνευμένα μεταλλικά μέρη για κρουνούς, δικλείδες και παρόμοια είδη

—

—

S

S1

25.62.10.03

Τορνευμένα μεταλλικά μέρη για μηχανήματα και μηχανολογικές συσκευές

—

—

S

S1

25.62.10.05

Τορνευμένα μεταλλικά μέρη για οχήματα ξηράς (εκτός μερών για σιδηροδρομικές
μηχανές ή σιδηροδρομικό υλικό, που κατασκευάζονται με χύτευση, σφυρηλασία,
πίεση, ισόπαχη τύπωση, έλαση ή κονιομεταλλουργία)

—

—

S

S1

25.62.10.07

Τορνευμένα μεταλλικά μέρη για αεροσκάφη, διαστημόπλοια και δορυφόρους

—

—

S

S1

25.62.10.09

Τορνευμένα μεταλλικά μέρη για ηλεκτρικές μηχανές και εξοπλισμό, συσκευής
ηχογράφησης και αναπαραγωγής ήχου, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής
τηλεοπτικής εικόνας και ήχου

—

—

S

S1

25.62.10.11

Τορνευμένα μεταλλικά μέρη για οπτικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά όργανα
και συσκευές, καθώς και για όργανα και συσκευές μετρήσεων, ελέγχου και ακρι
βείας

—

—

S

S1

25.62.10.13

Τορνευμένα μεταλλικά μέρη για είδη των κλάσεων 73.26, 74.19 και 76.16 του
ΕΣ· tορνευμένα μεταλλικά μέρη για οχήματα και συσκευές τοποθέτησης σιδηρο
τροχιών του κεφαλαίου 86 του ΕΣ

—

—

S

S1

—

—

S

S1

CPA 25.62.20: Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
25.62.20.00

Μεταλλικά μέρη (εκτός από tορνευμένα μεταλλικά μέρη)

NACE 25.71: Κατασκευή μαχαιροπήρουνων
CPA 25.71.11: Μαχαίρια (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλίδια, και λεπίδες τους
25.71.11.15

Επιτραπέζια μαχαίρια (εκτός από τα μαχαίρια ψαριού ή βουτύρου) με λαβή από
ανοξείδωτο χάλυβα

8211 91 30

p/st @

S

25.71.11.30

Επιτραπέζια μαχαίρια (εκτός από τα μαχαίρια ψαριού ή βουτύρου) με λαβή όχι
από ανοξείδωτο χάλυβα (επάργυρα, επίχρυσα ή από πλατίνα, ξύλο, πλαστικό κ.λπ.)

8211 91 80

p/st @

S
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P

25.71.11.45

Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα (εκτός από τα επιτραπέζια)

8211 92 00

p/st @

S

25.71.11.60

Μεγάλα μαχαίρια με διπλούμενη λεπίδα

8211 93 00

p/st @

S

25.71.11.75

Λαβές και λεπίδες από βασικά μέταλλα για μαχαίρια

8211 [94 00 + 95 00]

p/st @

S

25.71.11.90

Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους

8213 00 00

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 25.71.12: Ξυράφια και λεπίδες ξυραφιών, συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών, που προορίζονται για την κατασκευή
λεπίδων ξυραφιών
25.71.12.30

Ξυριστικές μηχανές και εξαρτήματα (εκτός από τις λεπίδες ξυριστικών μηχανών)

8212 [10 (10 + 90) + 00)]

25.71.12.80

Λεπίδες ξυριστικών μηχανών (περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες)

8212 20 00

—

S

p/st @

S

CPA 25.71.13: Άλλα είδη μαχαιροπήρουνων· είδη και σύνολα ειδών για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών
25.71.13.30

Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια, και λεπίδες
τους κ.λπ.

8214 10 00

—

S

25.71.13.50

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών
(περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)

8214 20 00

—

S

25.71.13.70

Μαχαίρια κρεοπωλών, κουρευτικές μηχανές και παρόμοια κοπτικά είδη

8214 90 00

p/st @

S

CPA 25.71.14: Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, τρυπητές κουτάλες, σπάτουλες για γλυκά, μαχαίρια για ψάρια, για βούτυρο, λαβίδες για τη ζάχαρη
και παρόμοια μαγειρικά ή επιτραπέζια σκεύη
25.71.14.30

Είδη μαχαιροποιίας (εκτός από τα επιτραπέζια μαχαίρια, συμπεριλαμβάνονται τα
μαχαίρια ψαριού ή βουτύρου) και παρόμοια είδη από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο
βασικό μέταλλο

8215 [20 (10 + 90) + 99
(10 + 90)]

p/st @

S

25.71.14.80

Είδη μαχαιροποιίας (εκτός από τα επιτραπέζια μαχαίρια, συμπεριλαμβάνονται τα
μαχαίρια ψαριού ή βουτύρου) και παρόμοια είδη από βασικό μέταλλο, επάργυρο,
επίχρυσο ή από πλατίνα

8215 [10 (20 + 30 + 80) +
00)]

p/st @

S

kg

S

CPA 25.71.15: Ξίφη, σπαθιά, ξιφολόγχες, λόγχες και παρόμοια όπλα και μέρη τους
25.71.15.00

Ξίφη, σπάθες, ξιφολόγχες, λόγχες και παρόμοια όπλα και μέρη τους

9307 00 00

NACE 25.72: Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
CPA 25.72.11: Λουκέτα, κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα και για έπιπλα, από κοινά μέταλλα
25.72.11.30

Λουκέτα από κοινά μέταλλα (με κλειδί, με μυστικό συνδιασμό ή ηλεκτρονικά)

8301 10 00

p/st @

S

25.72.11.50

Κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα, από κοινά μέταλλα

8301 20 00

p/st @

S

25.72.11.70

Κλειδαριές επίπλων, από κοινά μέταλλα

8301 30 00

p/st @

S

8301 40 11

p/st @

S

CPA 25.72.12: Άλλες κλειδαριές, από κοινά μέταλλα
25.72.12.30

Άλλες κλειδαριές, με κυλίνδρους
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P

25.72.12.50

Άλλες κλειδαριές, για πόρτες κτηρίων

8301 40 19

p/st @

S

25.72.12.70

Άλλες κλειδαριές, συρτές

8301 40 90

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 25.72.13: Κλείστρα και πλαίσια με κλείστρα, που περιλαμβάνουν κλειδαριές· μέρη τους
25.72.13.30

Κλείστρα και συνδετήρες κλείστρων που έχουν ενσωματωμένη κλειδαριά από κοινά
μέταλλα

8301 50 00

kg

S

25.72.13.50

Κλειδιά για λουκέτα ή κλειδαριές που παρουσιάζονται χωριστά, από κοινά μέταλλα

8301 70 00

kg

S

25.72.13.70

Εξαρτήματα λουκέτων και κλειδαριών από κοινά μέταλλα

8301 60 00

—

S

CPA 25.72.14: Μεντεσέδες, εξαρτήματα και παρόμοια είδη, κατάλληλα για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από
κοινά μέταλλα
25.72.14.10

Στρόφιγγες (μεντεσέδες) από κοινά μέταλλα (μάσκουλα με ροζέδες)

8302 10 00

kg

S

25.72.14.20

Τροχίσκοι από κοινά μέταλλα

8302 20 00

kg

S

25.72.14.30

Άλλα ειδικά κατεργασμένα τεμάχια, εξαρτήματα κ.λπ. από κοινά μέταλλα, για
αυτοκίνητα οχήματα

8302 30 00

kg

S

25.72.14.40

Άλλα ειδικά κατεργασμένα τεμάχια, εξαρτήματα κ.λπ. από κοινά μέταλλα, για
κτίρια

8302 [41 (10 + 50 + 90)]

kg

S

25.72.14.50

Άλλα ειδικά κατεργασμένα τεμάχια, εξαρτήματα κ.λπ. από κοινά μέταλλα, για
έπιπλα

8302 42 00

kg

S

25.72.14.60

Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα (εξαιρούνται
αυτά που προορίζονται για αυτοκίνητα οχήματα, κτίρια ή έπιπλα)

8302 49 00

kg

S

25.72.14.70

Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος πορτών, από κοινά μέταλλα

8302 60 00

kg

S

25.72.14.80

Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, αναρτήρες και παρόμοια εξαρτήματα,
από κοινά μέταλλα

8302 50 00

kg

S

NACE 25.73: Κατασκευή εργαλείων
CPA 25.73.10: Εργαλεία χεριού των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
25.73.10.10

Λισγάρια (αξίνες) και φτυάρια

8201 10 00

kg

S

25.73.10.20

Δίκρανα για χρήση στη γεωργία, κηπουρική, δασοκομία κ.λπ.

8201 20 00

kg

S

25.73.10.30

Αξίνες, σκαπάνες, σκαλιστήρια και οδοντωτά σκαλιστήρια (τσουγκράνες)

8201 30 00

kg

S

25.73.10.40

Τσεκούρια, κλαδευτικά μαχαιρίδια (κλαδευτήρια) και παρόμοια κοπτικά εργαλεία

8201 40 00

kg

S

25.73.10.50

Κοπτικές ψαλίδες (περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) των οποίων
ο χειρισμός γίνεται με το ένα χέρι

8201 50 00

kg

S

25.73.10.60

Ψαλίδες για το κούρεμα φρακτών, κοπτικές και παρόμοιες ψαλίδες των οποίων ο
χειρισμός γίνεται με τα δύο χέρια

8201 60 00

kg

S
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8201 90 00

kg

S

CPA 25.73.20: Χειροπρίονα· λεπίδες για πριόνια κάθε είδους
25.73.20.10

Χειροπρίονα

8202 10 00

kg

S

25.73.20.20

Λεπίδες ταινιοπριόνων

8202 20 00

kg

S

25.73.20.30

Λεπίδες δισκοπριόνων με χαλύβδινα κινούμενα μέρη

8202 31 00

kg

S

25.73.20.50

Άλλες λεπίδες δισκοπριόνων (περιλαμβάνονται και μέρη τους)

8202 39 00

kg

S

25.73.20.93

Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών για την επεξεργασία μετάλλων

8202 91 00

kg

S

25.73.20.95

Άλλες λεπίδες πριονιών

8202 [99 (11 + 90)]

kg

S

25.73.20.99

Λεπίδες πριονιών για την επεξεργασία άλλων υλικών εκτός από μέταλλο, με
κινούμενα μέρη από χάλυβα (εκτός από λεπίδες ταινιοπριόνων, λεπίδες δισκοπριό
νων, λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών)

8202 [40 00 + 99 19]

kg

S

CPA 25.73.30: Άλλα εργαλεία χεριού
25.73.30.13

Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία

8203 10 00

kg

S

25.73.30.15

Λαβίδες κάθε είδους (για την αποτρίχωση)

8203 20 10

kg

S

25.73.30.17

Άλλες λαβίδες, τανάλιες, πένσες και παρόμοια εργαλεία

8203 20 90

kg

S

25.73.30.23

Ψαλίδες κοπής μετάλλων και παρόμοια χειρωνακτικά εργαλεία

8203 30 00

kg

S

25.73.30.25

Κοπτήρες σωλήνων, κοπτήρες κοχλιών, διατρητήρες και παρόμοια εργαλεία

8203 40 00

kg

S

25.73.30.33

Χειροκίνητα κλειδιά σύσφιξης σταθερού ανοίγματος

8204 11 00

kg

S

25.73.30.35

Χειροκίνητα κλειδιά σύσφιξης μεταβλητού ανοίγματος

8204 12 00

kg

S

25.73.30.37

Εναλλάξιμες σωληνωτές κεφαλές κλειδιών περικοχλίων, με ή χωρίς λαβές

8204 20 00

kg

S

25.73.30.53

Χειρωνακτικά εργαλεία διάτρησης και κατασκευής εξωτερικών και εσωτερικών
σπειρωμάτων

8205 10 00

kg

S

25.73.30.55

Σφύρες και βαρειές

8205 20 00

kg

S

25.73.30.57

Πλάνες, σμίλες, κοπίδια καμπύλης διατομής και παρόμοια κοπτικά εργαλεία χειρώς
για την επεξεργασία του ξύλου

8205 30 00

kg

S

25.73.30.63

Κατσαβίδια, χειρώς

8205 40 00

kg

S

Μεθ. σημ.
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25.73.30.65

Οικιακά χειρωνακτικά εργαλεία, (γυαλοκόπτες με διαμάντι)

8205 51 00

kg

S

25.73.30.73

Άλλα εργαλεία για κτίστες, τεχνίτες μητρών, αμμοκονιαστές, γυψοκονιαστές και
χρωματιστές

8205 59 10

kg

S

25.73.30.77

Άλλα χειρωνακτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που λειτουρ
γούν με φυσίγγια για την καθήλωση (πριτσίνωμα), το στερέωμα κοχλιών κ.λπ.

8205 [59 (30 + 90)]

kg

S

25.73.30.83

Καμινευτικοί λύχνοι συγκόλλησης, χειρωνακτικής λειτουργίας

8205 60 00

kg

S

25.73.30.85

Μέγγενες, σφιγκτήρες με κοχλία και παρόμοια χειρωνακτικά εργαλεία

8205 70 00

kg

S

25.73.30.87

Αμόνια, φορητοί σιδηρουργικοί κάμινοι, τροχοί ακονίσματος κ.λπ., χειροκίνητοι ή
ποδοκίνητοι

8205 80 00

kg

S

CPA 25.73.40: Εναλλάξιμα εργαλεία για εργαλεία χεριού, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές
25.73.40.14

Εργαλεία κοχλιοτόμησης (κατασκευής εσωτερικών σπειρωμάτων)

8207 40 10

kg

S

25.73.40.16

Εργαλεία σπειροτόμησης (κατασκευής εξωτερικών σπειρωμάτων)

8207 40 30

kg

S

25.73.40.19

Άλλα εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων

8207 40 90

kg

S

25.73.40.23

Εργαλεία διάτρησης, με κινούμενα μέρη από διαμάντι

8207 50 10

kg

S

25.73.40.25

Τρυπάνια οικοδομών, με κινούμενα μέρη από άλλα υλικά

8207 50 30

kg

S

25.73.40.27

Άλλα εργαλεία διάτρησης, για την επεξεργασία μετάλλων, με κινούμενα μέρη από
επιτηγμένα μεταλλικά καρβίδια

8207 50 50

kg

S

25.73.40.31

Άλλα εργαλεία διάτρησης, για την επεξεργασία μετάλλων, με κινούμενα μέρη από
χάλυβα μεγάλης ταχύτητας τομής

8207 50 60

kg

S

25.73.40.33

Άλλα εργαλεία διάτρησης, για την επεξεργασία μετάλλων, με κινούμενα μέρη από
άλλα υλικά

8207 50 70

kg

S

25.73.40.35

Άλλα εργαλεία διάτρησης

8207 50 90

kg

S

25.73.40.37

Εργαλεία διεύρυνσης (εκτόρευσης) και εσωτερικής λείανσης οπών, με κινούμενα
μέρη από διαμάντι

8207 60 10

kg

S

25.73.40.44

Εργαλεία διάτρησης, για την κατεργασία μετάλλων

8207 60 30

kg

S

25.73.40.45

Άλλα εργαλεία διεύρυνσης (εκτόρευσης) και εσωτερικής λείανσης οπών

8207 [60 (50 + 90)]

kg

S

25.73.40.48

Εργαλεία γλύφανσης, για την κατεργασία μετάλλων

8207 60 70

kg

S

Μεθ. σημ.
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25.73.40.50

Άλλα εργαλεία εκγλύφανσης (φρεζαρίσματος) με κινούμενα μέρη από επιτηγμένα
μεταλλικά καρβίδια

8207 70 10

kg

S

25.73.40.61

Κοπτήρες φρεζών με ουρά, με κινούμενα μέρη από άλλα υλικά, για την επεξερ
γασία μετάλλων

8207 70 31

kg

S

25.73.40.65

Εργαλεία εκγλύφανσης (φρεζαρίσματος), με κινούμενα μέρη από άλλα υλικά

8207 70 35

kg

S

25.73.40.67

Άλλα εργαλεία εκγλύφανσης (φρεζαρίσματος) για την επεξεργασία μετάλλων, με
κινούμενα μέρη από άλλα υλικά

8207 70 38

kg

S

25.73.40.69

Άλλα εργαλεία εκγλύφανσης (φρεζαρίσματος)

8207 70 90

kg

S

25.73.40.71

Εργαλεία τόρνευσης, για την επεξεργασία μετάλλων, από επιτηγμένα μεταλλικά
καρβίδια

8207 80 11

kg

S

25.73.40.74

Εργαλεία τόρνευσης, για την κατεργασία μετάλλων

8207 80 19

kg

S

25.73.40.79

Άλλα εργαλεία τόρνευσης

8207 80 90

kg

S

25.73.40.81

Άλλα εναλλάξιμα εργαλεία, με κινούμενα μέρη από διαμάντια

8207 90 10

kg

S

25.73.40.83

Στελέχη κατσαβιδιών

8207 90 30

kg

S

25.73.40.85

Εργαλεία κοπής γραναζιών

8207 90 50

kg

S

25.73.40.87

Άλλα, με κινούμενα μέρη από επιτηγμένα μεταλλικά καρβίδια

8207 [90 (71 + 78)]

kg

S

25.73.40.89

Εναλλάξιμα εργαλεία από άλλα υλικά

8207 [90 (91 + 99)]

kg

S

kg

S

CPA 25.73.50: Μήτρες· κάσες (πλαίσια) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεις μητρών· μοντέλα για μήτρες
25.73.50.13

Πλαίσια χύτευσης μετάλλων (εκτός ξύλινων)

8480 [10 00 + 20 00 +
30 90]

25.73.50.15

Πλαίσια χύτευσης μετάλλων (ξύλινα)

8480 30 10

p/st @

S

25.73.50.20

Τύποι (καλούπια) χύτευσης δι'έγχυσης ή δια συμπίεσης για μέταλλα ή για μεταλ
λικά καρβίδια

8480 41 00

p/st @

S

25.73.50.30

Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια (εκτός από τις μήτρες για
χύτευση με έγχυση ή συμπίεση)

8480 49 00

p/st @

S

25.73.50.50

Μήτρες για το γυαλί

8480 50 00

p/st @

S

25.73.50.60

Μήτρες για τις ορυκτές ύλες

8480 60 00

p/st @

S

25.73.50.70

Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες, για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

8480 71 00

p/st @

S

25.73.50.80

Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (εκτός από τις μήτρες για χύτευση
με έγχυση ή συμπίεση)

8480 79 00

p/st @

S

Μεθ. σημ.
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CPA 25.73.60: Άλλα εργαλεία
25.73.60.13

Εργαλεία βραχοδιάτρησης, κ.λπ. με εργαζόμενο μέρος από μεταλλικά καρβίδια ή
από κεραμομεταλλουργικές ενώσεις (εκτός από μέρη τους)

8207 13 00

kg

S

25.73.60.18

Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης, εναλλασσόμενα, και μέρη αυτών, από άλλο
υλικό εκτός από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις

8207 [19 (10 + 90)]

kg

S

25.73.60.23

Μήτρες (φιλιέρες) για την επεκτατική ολκή ή τη διέλαση μετάλλων, με κινούμενα
μέρη από διαμάντι

8207 20 10

kg

S

25.73.60.24

Μήτρες για την ολκή ή διέλαση μετάλλων

8207 20 90

kg

S

25.73.60.33

Εργαλεία κοίλανσης, εκτύπωσης ή διάτρησης με πίεση, για την μορφοποίηση
μετάλλων

8207 30 10

kg

S

25.73.60.39

Εργαλεία κοίλανσης, εκτύπωσης ή διάτρησης με πίεση, για άλλους σκοπούς

8207 30 90

kg

S

25.73.60.43

Μαχαίρια και κοπτικές λεπίδες για μηχανές επεξεργασίας μετάλλων

8208 10 00

kg

S

25.73.60.45

Μαχαίρια και κοπτικές λεπίδες για μηχανές επεξεργασίας ξυλείας

8208 20 00

kg

S

25.73.60.53

Μαχαίρια και κοπτικές λεπίδες για συσκευές κουζίνας και για μηχανές της βιομη
χανίας τροφίμων· κυκλικά μαχαίρια

8208 30 10

kg

S

25.73.60.55

Άλλα μαχαίρια και κοπτικές λεπίδες για συσκευές κουζίνας και για μηχανές της
βιομηχανίας τροφίμων

8208 30 90

kg

S

25.73.60.63

Μαχαίρια και κοπτικές λεπίδες για γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά μηχανήματα

8208 40 00

kg

S

25.73.60.65

Μαχαίρια και κοπτικές λεπίδες, για μηχανές ή συσκευές

8208 90 00

kg

S

25.73.60.67

Κινητά πλακίδια, σύμφωνα με ISO 1832 και παρόμοια πλακίδια για την επεξερ
γασία μετάλλων

8209 00 20

kg

S

25.73.60.90

Άλλα πλακίδια, ράβδοι, μύτες και παρόμοια εργαλεία μη τοποθετημένα, από
επιτηγμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμομεταλλουργικές ενώσεις

8209 00 80

kg

S

NACE 25.91: Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
CPA 25.91.12: Βυτία, βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια (εκτός εκείνων που πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση), κουτιά και
παρόμοια δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 50 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές
διατάξεις
25.91.11.00

Δεξαμενές, βυτία, κάνιστρα, δοχεία, κ.λπ. από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας
50-300 l

7310 10 00

p/st @

S

CPA 25.91.12: Βυτία, βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια (εκτός εκείνων που πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση), κουτιά και
παρόμοια δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 50 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές
διατάξεις
25.91.12.00

Δεξαμενές, βυτία, κάνιστρα, δοχεία, κ.λπ. από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας
< 50 l

7310 [29 (10 + 90)]

p/st @

S
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NACE 25.92: Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
CPA 25.92.11: Κουτιά, από σίδηρο ή χάλυβα, που κλείνονται με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage), χωρητικότητας < 50 l
25.92.11.33

Δοχεία (κονσερβών) για τη διατήρηση τροφίμων, από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητι
κότητας < 50 l

7310 21 11

p/st @

S

25.92.11.35

Δοχεία (κονσερβών) για τη διατήρηση τροφίμων και ποτών, από σίδηρο ή χάλυβα,
χωρητικότητας < 50 l

7310 21 19

p/st @

S

25.92.11.50

Άλλα δοχεία διατήρησης τροφίμων ή ποτών, κλεισμένα με απλή συγκόλληση,
ηλεκτροσυγ/ση ή αναδίπλωση, από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητ/τας < 50 l

7310 [21 (91 + 99)]

p/st @

S

CPA 25.92.12: Αλουμινένια βαρέλια, κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), χωρητικότητας
≤ 300 l
25.92.12.10

Εύκαμπτα σωληνωτά δοχεία από αλουμίνιο (όχι για αέρια) χωρητικότητας < 300 l

7612 10 00

p/st @

S

25.92.12.30

Άκαμπτα σωληνωτά δοχεία από αλουμίνιο, χωρητικότητας < 300 l

7612 90 10

p/st @

S

25.92.12.50

Άλλα δοχεία, χωρητικότητας ≥ 50 l

7612 90 91

p/st @

S

25.92.12.60

Δοχεία από αλουμίνιο, χωρητικότητας ≤ 300 l, για αερόλυμα (αεροζόλ)

7612 90 20

p/st

S

25.92.12.80

Άλλα δοχεία από αλουμίνιο, χωρητικότητας < των 50 l

7612 90 98

p/st @

S

CPA 25.92.13: Πώματα-στεφάνια και πώματα, τάπες και καπάκια, από κοινά μέταλλα
25.92.13.30

Πώματα φιαλών τύπου καψυλίου, από κοινά μέταλλα

8309 10 00

p/st @

S

25.92.13.50

Καψύλια (καπάκια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από κασσίτερο ή αλουμίνιο, διαμέ
τρου > 21 mm

8309 90 10

kg

S

25.92.13.70

Άλλα πώματα, καψύλια (καπάκια) και καλύμματα από κοινά μέταλλα

8309 90 90

kg

S

NACE 25.93: Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατη
CPA 25.93.11: Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξούδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένα
25.93.11.30

Κλώνοι συρματοσχοίνων, καλώδια, συρματόσχοινα από σίδηρο ή χάλυβα, χωρίς
ηλεκτρική μόνωση

7312 [10 (20 + 41 + 49 +
61 + 65 + 69 + 81 + 83 +
85 + 89 + 98)]

kg

S

25.93.11.50

Περιλάβεια συρματοσχοίνων (σαμπάνια) κ.λπ. από σίδηρο ή χάλυβα χωρίς ηλε
κτρική μόνωση

7312 90 00

kg

S

CPA 25.93.12: Συρματόπλεγμα, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξούδες και παρόμοια είδη, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη
ηλεκτρομονωμένα
25.93.12.30

Τεχνικά αγκαθωτά σύρματα, και άλλο υλικό περίφραξης, από σίδηρο ή χάλυβα

7313 00 00

kg

S
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25.93.12.50

Κλώνοι συρματοσχοίνων, καλώδια, συρματόσχοινα, πλεξίδες κ.λπ. από χαλκό,
χωρίς ηλεκτρική μόνωση

7413 [00 (20 + 80)]

kg

S

25.93.12.70

Κλώνοι συρματοσχοίνων, καλώδια, συρματόσχοινα, πλεξίδες από αλουμίνιο κ.λπ.
χωρίς ηλεκτρική μόνωση

7614 [10 00 + 90 00]

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 25.93.13: Υφάσματα, πλέγματα, δικτυωτά και υλικά περίφραξης, από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού· τεταμένα φύλλα μετάλλου, από
σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
25.93.13.13

Συνεχή μεταλλικά υφάσματα για μηχανές

7314 12 00

kg

S

25.93.13.15

Άλλα μεταλλικά υφάσματα

7314 [14 00 + 19 00]

kg

S

25.93.13.20

Πλέγματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στις διασταυρώσεις, από σιδηρόσυρμα/
χαλυβδόσυρμα διαμ. ≥ 3 mm, και με επιφάνεια βρόγχων ≥ 100 cm2

7314 [20 (10 + 90)]

kg

S

25.93.13.30

Άλλα πλέγματα και δικτυωτά συγκολλημένα στις διασταυρώσεις από σιδηρό
συρμα/χαλυβδόσυρμα

7314 [31 00 + 39 00]

kg

S

25.93.13.43

Πλέγματα και δικτυωτά, από σιδηρόσυρμα/χαλυβδόσυρμα

7314 [41 (10 + 90) + 00)]

kg

S

25.93.13.45

Πλέγματα και δικτυωτά από σιδηρόσυρμα/χαλυβδόσυρμα, επικαλυμμένα με πλα
στικές ύλες

7314 [42 (10 + 90)]

kg

S

25.93.13.50

Εκτεταμένα φύλλα και ταινίες από σίδηρο ή χάλυβα

7314 50 00

kg

S

25.93.13.60

Υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ατέρμονοι ιμάντες), εσχάρες και
δικτυωτά από χαλκόσυρμα

7419 99 10

kg

S

CPA 25.93.14: Καρφιά, πρόκες, πινέζες, συνδετήρες και παρόμοια είδη
25.93.14.10

Πινέζες από σίδηρο ή χάλυβα

7317 00 10

kg

S

25.93.14.80

Άλλα καρφιά, πρόκες, πινέζες, συνδετήρες και παρόμοια είδη

7317 [00 (20 + 40 + 61 +
69 + 90)] + 7415 10 00 +
7616 10 00

kg

S

CPA 25.93.15: Σύρμα, ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα
25.93.15.10

Επενδυμένα ηλεκτρόδια από κοινά μέταλλα, για συγκολλήσεις ηλεκτρικού τόξου

8311 [10 (10 + 90)]

kg

S

25.93.15.30

Επενδυμένες ράβδοι και σύρματα με πυρήνα από κοινά μέταλλα, για μαλακές και
σκληρές συγκολλήσεις

8311 20 00

kg

S

25.93.15.50

Επενδυμένες ράβδοι και σύρματα με πυρήνα από κοινά μέταλλα, για μαλακές και
σκληρές συγκολλήσεις

8311 30 00

kg

S

25.93.15.70

Άλλοι ράβδοι, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και άλλα είδη συγκόλλησης από κοινά
μέταλλα

8311 90 00

—

S

7320 10 11

kg

S

CPA 25.93.16: Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα· χάλκινα ελατήρια
25.93.16.13

Παραβολοειδή ελατήρια και τα ελάσματά τους, από σίδηρο ή χάλυβα, διαμορφω
μένα εν θερμώ
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25.93.16.15

Άλλα ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους, από χάλυβα, διαμορφωμένα εν
θερμώ

7320 10 19

kg

S

25.93.16.17

Επίπεδα ελατήρια, από χάλυβα, διαμορφωμένα εν ψυχρώ

7320 10 90

kg

S

25.93.16.31

Ελικοειδή ελατήρια, από χάλυβα, διαμορφωμένα εν θερμώ

7320 20 20

kg

S

25.93.16.33

Ελικοειδή πιεστικά ελατήρια (ελατήρια πίεσης), από χάλυβα, διαμορφωμένα εν
ψυχρώ

7320 20 81

kg

S

25.93.16.35

Ελικοειδή εφελκύονα ελατήρια (ελατήρια έλξης), από χάλυβα, διαμορφωμένα εν
ψυχρώ

7320 20 85

kg

S

25.93.16.37

Άλλα ελικοειδή ελατήρια από χάλυβα, διαμορφωμένα εν ψυχρώ

7320 20 89

kg

S

25.93.16.53

Επίπεδα ελικοειδή ελατήρια, από χάλυβα

7320 90 10

kg

S

25.93.16.55

Δισκοειδή ελατήρια, από χάλυβα

7320 90 30

kg

S

25.93.16.60

Άλλα ελατήρια, από χάλυβα

7320 90 90

kg

S

25.93.16.80

Ελατήρια, απο χαλκό

7419 99 30

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 25.93.17: Αλυσίδες (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μέρη τους
25.93.17.10

Αλυσίδες με διάδετους κρίκους, από σίδηρο ή χάλυβα

7315 81 00

kg

S

25.93.17.23

Άλλες αλυσίδες με συγκολλημένους κρίκους, από σίδηρο ή χάλυβα, ≤ 16 mm

7315 82 10

kg

S

25.93.17.25

Άλλες αλυσίδες με συγκολλημένους κρίκους από σίδηρο ή χάλυβα, > 16 mm

7315 82 90

kg

S

25.93.17.30

Αντιολισθητικές αλυσίδες, από σίδηρο ή χάλυβα

7315 20 00

kg

S

25.93.17.50

Άλλες αλυσίδες από σίδηρο ή χάλυβα

7315 89 00

kg

S

25.93.17.70

Αλυσίδες και μέρη τους, από χαλκό

7419 10 00

—

S

25.93.17.80

Μέρη αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα

7315 90 00

—

S

CPA 25.93.18: Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος σακοράφες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή
χάλυβα· παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
25.93.18.00

Βελόνες, ραψίματος, κεντήματος, μανταρίσματος, πλεξίματος, χοντρές βελόνες
(σακκοράφες) κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα, για χειρωνακτική χρήση

7319 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 90)]

kg

S

kg

S

NACE 25.94: Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
CPA 25.94.11: Κοχλιωτοί συνδετήρες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
25.94.11.13

Τορνευμένοι κοχλίες (βίδες) από σίδηρο ή χάλυβα με πάχος στελέχους, ≤ 6 mm

7318 15 10

L 262/164

PRODCOM

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

25.94.11.15

Άλλοι κοχλίες (βίδες) και βλήτρα (μπουλόνια) από σίδηρο ή χάλυβα για τη
σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών

7318 15 20

kg

S

25.94.11.17

Κοχλίες (βίδες) και βλήτρα (μπουλόνια) από χάλυβα, χωρίς κεφαλή

7318 [15 (30 + 41 + 49)]

kg

S

25.94.11.23

Κοχλίες (βίδες) με απλή ή σταυροειδή εγκοπή, από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 15 51

kg

S

25.94.11.25

Άλλοι κοχλίες (βίδες) και βλήτρα (μπουλόνια) με κεφαλή

7318 15 59

kg

S

25.94.11.27

Κοχλίες (βίδες) με κοίλη εξαγωνική κεφαλή από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 15 61

kg

S

25.94.11.29

Άλλοι κοχλίες (βίδες) με κοίλη εξαγωνική κεφαλή

7318 15 69

kg

S

25.94.11.31

Βλήτρα (μπουλόνια) με εξαγωνική κεφαλή από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 15 70

kg

S

25.94.11.33

Άλλα βλήτρα (μπουλόνια) με εξαγωνική κεφαλή, εφελκυστικής αντοχής < 800
MPa

7318 15 81

kg

S

25.94.11.35

Άλλα βλήτρα (μπουλόνια) με εξαγωνική κεφαλή, εφελκυστικής αντοχής ≥ 800
MPa

7318 15 89

kg

S

25.94.11.39

Άλλα βλήτρα (μπουλόνια), με κεφαλή

7318 15 90

kg

S

25.94.11.53

Κοχλίες ξύλου (ξυλόβιδες) από σίδηρο ή χάλυβα

7318 [11 00 + 12 (10 +
90)]

kg

S

25.94.11.57

Άγκιστρα με κοχλία (βίδα), οματιοκοχλίες και κύκλια ανάρτησης από ανοξείδωτο
χάλυβα, (κρύκοι με σπειρώματα)

7318 13 00

kg

S

25.94.11.73

Κοχλίες (βίδες) αυτοσχηματιζόμενου σπειρώματος από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 14 10

kg

S

25.94.11.75

Άλλοι κοχλίες (βίδες) αυτοσχηματιζόμενου σπειρώματος από σίδηρο ή χάλυβα

7318 [14 (91 + 99)]

kg

S

25.94.11.83

Τορνευμένα περικόχλια (παξιμάδια) με διάμετρο οπής ≤ 6 mm, από ανοξείδωτο
χάλυβα

7318 16 10

kg

S

25.94.11.85

Περικόχλια (παξιμάδια), από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 16 30

kg

S

25.94.11.87

Άλλα περικόχλια (παξιμάδια), από σίδηρο, χυτοσίδηρο ή χάλυβα

7318 [16 (50 + 91 + 99)]

kg

S

25.94.11.90

Άλλα είδη με σπείρωμα, από σίδηρο ή χάλυβα

7318 19 00

kg

S

CPA 25.94.12: Μη κοχλιωτοί συνδετήρες, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
25.94.12.10

Παράκυκλοι (ροδέλλες) ελατηρίων και άλλοι ασφαλιστικοί παράκυκλοι (ροδέλλες
ασφαλείας) από σίδηρο ή χάλυβα

7318 21 00

kg

S

25.94.12.30

Άλλοι παράκυκλοι (ροδέλλες), από σίδηρο ή χάλυβα

7318 22 00

kg

S

25.94.12.50

Κεφαληφόροι ήλοι (πριτσίνια), από σίδηρο ή χάλυβα

7318 23 00

kg

S

25.94.12.70

Διχαλωτοί πείροι, σφήνες, περόνες σύνδεσης και άλλα είδη χωρίς σπείρωμα, από
σίδηρο ή χάλυβα

7318 [24 00 + 29 00]

kg

S

Μεθ. σημ.
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CPA 25.94.13: Μη κοχλιωτοί και κοχλιωτοί συνδετήρες, από χαλκό
25.94.13.10

Παράκοχλοι (ροδέλες), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης και παρόμοια είδη,
χωρίς σπείρωμα, από χαλκό

7415 [21 00 + 29 00]

kg

S

25.94.13.40

Κοχλίες, βίδες και περικόχλια (παξιμάδια) από χαλκό (με εξαίρεση τις μυτερές
ξυλόβιδες, τους κοχλιωτούς κατοχείς, τους κοχλιωτούς μηχανισμούς για μετάδοση
κίνησης/για ενεργά τμήματα μηχανημάτων, τα κοχλιωτά άγκιστρα και κρίκους)

7415 33 00

kg

S

25.94.13.70

Άλλα είδη με σπείρωμα, από χαλκό

7415 39 00

kg

S

NACE 25.99: Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
CPA 25.99.11: Νεροχύτες, νιπτήρες, μπανιέρες και άλλα είδη υγιεινής και μέρη τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
25.99.11.10

Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα

7324 10 00

p/st @

S

25.99.11.27

Λουτήρες (μπανιέρες) από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7324 [21 00 + 29 00]

p/st

S

25.99.11.31

Είδη υγιεινής και μέρη τους, από σίδηρο ή χάλυβα

7324 90 00

kg

S

25.99.11.35

Είδη υγιεινής και μέρη τους, από χαλκό

7418 20 00

kg

S

25.99.11.37

Είδη υγιεινής και μέρη τους, από αλουμίνιο

7615 20 00

kg

S

CPA 25.99.12: Επιτραπέζια, μαγειρικά ή οικιακά σκεύη και μέρη τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
25.99.12.17

Επιτραπέζια, μαγειρικά ή οικιακά σκεύη κ.λπ., από χυτοσίδηρο

7323 [91 00 + 92 00]

kg

S

S2

25.99.12.23

Επιτραπέζια σκεύη, από ανοξείδωτο χάλυβα

7323 93 10

kg

S

S2

25.99.12.29

Άλλα σκεύη, από ανοξείδωτο χάλυβα

7323 93 90

kg

S

S2

25.99.12.37

Άλλα επιτραπέζια, μαγειρικά ή οικιακά σκεύη από σίδηρο ή χάλυβα, εφυαλωμένα
(σμαλτωμένα) (εκτός από εκείνα από χυτοσίδηρο)

7323 [94 (10 + 90)]

kg

S

25.99.12.43

Άλλα επιτραπέζια σκεύη, από σίδηρο ή χάλυβα

7323 99 10

kg

S

25.99.12.49

Άλλα σκεύη, βαμένα ή βερνικωμένα

7323 [99 (91 + 99)]

kg

S

25.99.12.53

Επιτραπέζια, μαγειρικά και οικιακά είδη, καθώς και μέρη τους, από χαλκό

7418 [11 00 + 19 90]

kg

S

S2

25.99.12.55

Χυτά επιτραπέζια, μαγειρικά και οικιακά είδη, καθώς και μέρη τους, από αλουμίνιο

7615 19 10

kg

S

S2

25.99.12.57

Άλλα επιτραπέζια, μαγειρικά και οικιακά είδη, καθώς και μέρη τους, από αλουμί
νιο

7615 [11 00 + 19 90]

kg

S

S2

25.99.12.70

Μηχανικές συσκευές χειρωνακτικής λειτουργίας, βάρους ≤ 10 kg, για τρόφιμα ή
ποτά

8210 00 00

kg

S

25.99.12.80

Έριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο), σύρμα για τον καθαρισμό οικιακών
σκευών, πανιά καθαρισμού ή στιλβώματος, γάντια κ.λπ.

7323 10 00

kg

S

CPA 25.99.21: Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη,
από κοινά μέταλλα
25.99.21.30

Χρηματοκιβώτια από κοινά μέταλλα

8303 00 10

p/st

S
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25.99.21.50

Θωρακισμένες πόρτες και θυρίδες για θησαυροφυλάκια

8303 00 30

kg

S

25.99.21.70

Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

8303 00 90

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 25.99.22: Κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη
γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου
25.99.22.00

Αρχειοθήκες, καρτελοθήκες κ.λπ. ή εξοπλισμός γραφείου, από κοινά μέταλλα,
(εκτός των επίπλων της κλάσης 94.03)

8304 00 00

—

S

CPA 25.99.23: Εξαρτήματα για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους κινητών φύλλων, συνδετήρες εγγράφων και παρόμοια είδη γραφείου, καθώς και
συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες, από κοινά μέταλλα
25.99.23.30

Μηχανισμοί για τη σύνδεση κινητών φύλλων (κλασέρ) ή για αρχεία, από κοινά
μέταλλα

8305 10 00

—

S

25.99.23.50

Συνδετήρες συρραφής από κοινά μέταλλα, σε συμπαγείς ταινίες ή πλακέτες

8305 20 00

—

S

25.99.23.70

Άλλα είδη γραφείου, όπως συνδετήρες επιστολών κ.λπ., από κοινά μέταλλα

8305 90 00

—

S

CPA 25.99.24: Αγαλμάτια και άλλα είδη διακόσμησης και κάδρα για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρέπτες, από κοινά μέταλλα
25.99.24.00

Αγαλματίδια, πλαίσια (κορνίζες), καθρέπτες και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά
μέταλλα

8306 [21 00 + 29 (10 + 90)
+ 00)]

—

S

CPA 25.99.25: Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη,
από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό· σωληνωτά καψούλια
ή καψούλια με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα· χάντρες και κομμένες πούλιες, από κοινά μέταλλα
25.99.25.30

Πόρπες, άγκιστρα και οφθαλμοί (δακτύλιοι) από κοινά μέταλλα, για ενδύματα ή
υποδήματα

8308 10 00

—

S

25.99.25.50

Σωληνοειδείς ή διχαλωτοί κεφαλόφοροι ήλοι (πριτσίνια), από κοινά μέταλλα
(καψούλια)

8308 20 00

—

S

25.99.25.70

Διατάξεις σύνδεσης, όπως πόρπες, φερμουάρ, κ.λπ., από κοινά μέταλλα

8308 90 00

—

S

8487 [10 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 25.99.26: Έλικες πλοίων ή σκαφών και τα πτερύγιά τους
25.99.26.00

Έλικες σκαφών και τα πτερύγιά τους

CPA 25.99.29: Άλλα είδη από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.
25.99.29.10 z

Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμμών
και τα μέρη αυτών

8608 [00 (10 + 90)]

—

S

S2

25.99.29.11

Αγκυρες, άρπαγες και μέρη τους, από σίδηρο ή χάλυβα

7316 00 00

kg

S

25.99.29.13

Άλλα είδη απο μή σφυρηλατήσιμο χυτοσίδηρο

7325 [10 (50 + 92 + 99)]

kg

S

S2

25.99.29.19

Άλλα είδη από χυτοσίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.

7325 [91 00 + 99 (10 +
90)]

kg

S

S2

25.99.29.22

Άλλα σφυρήλατα ή τυπωμένα είδη από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.

7326 [11 00 + 19 (10 +
90)]

kg

S

S2

25.99.29.25

Άλλα είδη απο σιδερόσυρμα ή χαλυβδόσυρμα

7326 [20 (30 + 50 + 80)]

kg

S
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S2

25.99.29.27

Ταμπακιέρες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών κ.λπ. (αντικείμενα τσέ
πης)

7326 90 10

—

S

25.99.29.28 z

Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρολά κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη από
μέταλο (εκτός από τις ηλεκτροθερμικές συσκευές κομμωτηρίου), και τα μέρη
αυτών

9615 90 00

kg

S

25.99.29.29

Χτένες, τσιμπιδάκια μαλλιών και παρόμοια είδη (εκτός από εκείνα που είναι κατα
σκευασμένα από σκληρυμένο καουτσούκ ή από πλαστικό και από τις ηλεκτροθερ
μικές συσκευές κομμωτηρίου)

9615 19 00

kg

S

25.99.29.31

Σκάλες και σκαμνιά

7326 90 30

p/st @

S

S2

25.99.29.33

Πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες) και παρόμοιες επίπεδες επιφάνειες για τη
διακίνηση εμπορευμάτων

7326 90 40

kg

S

S2

25.99.29.35

Εξέλικτρα (μπομπίνες) για καλώδια, αγωγούς κ.λπ. (σωλήνες)

7326 90 50

kg

S

S2

25.99.29.37

Μη μηχανικοί εξαεριστήρες, υδρορρόες, άγκιστρα και παρόμοια είδη που χρησι
μοποιούνται στην οικοδομική

7326 90 60

kg

S

S2

25.99.29.41

Εσχαροκιβώτια και παρόμοια είδη από ελάσματα για τη διήθηση του νερού στην
είσοδο των υπονόμων

7326 90 70

kg

S

S2

25.99.29.49

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α. (δεν περιλαμβάνονται χυτά τεχνουρ
γήματα)

7326 [90 (91 + 93 + 95 +
98)]

kg

S

S2

25.99.29.55

Τεχνουργήματα από αλουμίνιο π.δ.κ.α.

7616 [91 00 + 99 (10 +
90)]

kg

S

S2

25.99.29.58

Είδη από χαλκό π.δ.κ.α.

7419 [91 00 + 99 90]

kg

S

S2

25.99.29.63

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm·
φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε
χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαί
νει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)· σκόνες και ψήγματα κασσιτέρου σωλήνες κάθε
είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από
κασσίτερο

8007 [00 (10 + 30 + 50)]

kg

T

25.99.29.67

Άλλα είδη, από κασσίτερο

8007 00 90

kg

S

25.99.29.71

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλή
ματα), από ψευδάργυρο

7907 00 10

kg

T

25.99.29.73

Άλλα είδη, από ψευδάργυρο

7907 00 90

kg

S

25.99.29.75

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (σύνδεσμοι, γωνίες, περίβλή
ματα) από μόλυβδο

7806 00 50

kg

T

25.99.29.76

Ράβδοι, διατομές και σύρματα, από μόλυβδο

7806 00 30

kg

T

25.99.29.77

Άλλα είδη, από μόλυβδο

7806 [00 (10 + 90)]

kg

S

25.99.29.79

Είδη από νικέλιο π.δ.κ.α.

7508 [10 00 + 90 00]

kg

S

25.99.29.82

Καμπάνες, κουδούνια κ.λπ., μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα

8306 10 00

kg

S

25.99.29.83

Εύκαμπτοι σωλήνες από κοινά μέταλλα, από σίδηρο ή από χάλυβα

8307 10 00

kg

S

S2

S2

S2
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8307 90 00

kg

S

Πινακίδες σημάτων, ονομάτων, διευθύνσεων, κ.λπ., από κοινά μέταλλα

8310 00 00

kg

S

Μόνιμοι μαγνήτες και είδη που γίνονται μόνιμοι μαγνήτες, από μέταλλο

8505 11 00

kg

S

PRODCOM

Περιγραφή

25.99.29.85

Εύκαμπτοι σωλήνες από άλλα κοινά μέταλλα

25.99.29.87
25.99.29.95

Μεθ. σημ.

NACE 26.11: Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
CPA 26.11.11: Λυχνίες τηλεόρασης καθοδικών ακτίνων· λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης· άλλες λυχνίες καθοδικών ακτίνων
26.11.11.00

Λυχνίες τηλεόρασης καθοδικών ακτίνων· λυχνίες για τηλεοπτικές μηχανές λήψης·
άλλες λυχνίες καθοδικών ακτίνων

8540 [11 (11 + 13 + 15 +
19 + 91 + 99) + 12 00 +
20 (10 + 80) + 40 00 +
50 00 + 60 00]

p/st

S

p/st

S

CPA 26.11.12: Μάγνητρα (λυχνίες ραντάρ), κλύστρα (λυχνίες klystron), λυχνίες μικροκυμάτων και άλλες λυχνίες
26.11.12.00

Λυχνίες μάγνετρον, κλύστρον, λυχνίες μικροκυμάτων, άλλες λυχνίες

8540 [71 00 + 72 00 +
79 00 + 81 00 + 89 00]

CPA 26.11.21: Δίοδοι· κρυσταλλολυχνίες· θυρίστορ (thyristor), διακόπτες δίπλευρης διόδου (διάκ) και διακόπτες δίπλευρης τριόδου (τριάκ)
26.11.21.20

Δίοδοι (εκτός απο φωτοδιόδους, διόδους φωτοεκπομπής)

8541 10 00

p/st @

S

26.11.21.50

Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες

8541 [21 00 + 29 00]

p/st @

S

26.11.21.80

Θερμιονικές λυχνίες (τρανζίστορ), διακόπτες δίπλευρης διόδου (διάκ) και τριόδου
(τριάκ), εκτός από τις φωτοευαίσθητες συσκευές

8541 30 00

p/st @

S

CPA 26.11.22: Συσκευές ημιαγωγών· δίοδοι εκπομπής φωτός· συναρμολογημένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι· μέρη τους
26.11.22.20

Φωτοευαίσθητα στοιχεία με ημιαγωγό: δίοδοι φωτοεκπομπής

8541 40 10

p/st @

S

26.11.22.40

Φωτοευαίσθητα στοιχεία με ημιαγωγό: φωτοβολταϊκά στοιχεία, φωτοδίοδοι, φωτο
τρανζίστορ

8541 40 90

p/st @

S

26.11.22.60

Στοιχεία με ημιαγωγό (εκτός από τα φωτοευαίσθητα)

8541 50 00

p/st @

S

26.11.22.80

Συναρμολογημένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι

8541 60 00

p/st @

S

CPA 26.11.30: Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
26.11.30.03

Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών μικροπλακετών: επεξεργαστές και ελεγκτές,
έστω και συνδυασμένοι με μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές,
ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα

8542 31 10

p/st @

S

26.11.30.06

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (εκτός από τα κυκλώματα πολλαπλών
μικροπλακετών): επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες,
μετατροπείς, λογικά κυκλώματα, ενισχυτές, ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώματα
συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα

8542 31 90

p/st @

S

26.11.30.23

Ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών μικροπλακετών: μνήμες

8542 32 10

p/st @

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

26.11.30.27

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (εκτός από τα κυκλώματα πολλαπλών
ψηφίδων): δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM)

8542 [32 (31 + 39)]

p/st

S

26.11.30.34

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (εκτός από τα κυκλώματα πολλαπλών
μικροπλακετών): στατικές μνήμες ανάγνωσηςεγγραφής τυχαίας προσπέλασης (SRAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής
τυχαίας προσπέλασης (cache-RAM)

8542 32 45

p/st

S

26.11.30.54

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (εκτός από τα κυκλώματα πολλαπλών
μικροπλακετών): μνήμες μόνον ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με
υπεριώδεις ακτίνες (EPROM)

8542 32 55

p/st

S

26.11.30.65

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (εκτός από τα κυκλώματα πολλαπλών
μικροπλακετών): μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προ
γραμματιζόμενες (E2PROM), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι flash E2PROM:

8542 [32 (61 + 69 + 75)]

p/st

S

26.11.30.67

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (εκτός από κυκλώματα πολλαπλών μικρο
πλακετών): άλλες μνήμες

8542 32 90

p/st @

S

26.11.30.80

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα: ενισχυτές

8542 33 00

p/st @

S

26.11.30.91

Άλλα ολοκληρωμένα κυκλώματα πολλαπλών μικροπλακετών π.δ.κ.α.

8542 39 10

p/st @

S

26.11.30.94

Άλλα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα π.δ.κ.α.

8542 39 90

p/st @

S

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 26.11.40: Μέρη ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.
26.11.40.10

Κεφαλές ανάγνωσης δίσκων γραμμοφώνου

8522 10 00

26.11.40.40

Μέρη σωλήνων καθοδικών ακτίνων· μέρη ηλεκτρονικών σωλήνων θερμής καθόδου,
ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου, π.δ.κ.α.

8540 [91 00 + 99 00]

—

S

S2

26.11.40.70

Μέρη των ειδών της κλάσης 85.41

8541 90 00

—

S

S2

26.11.40.90

Μέρη ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσυναρμολογήσεων

8542 90 00

—

S

S2

NACE 26.12: Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
CPA 26.12.10: Έμφορτα τυπωμένα κυκλώματα
26.12.10.20

Ακαμπτα τυπωμένα κυκλώματα πολλών στρώσεων

8534 00 11

p/st @

S

26.12.10.50

Άλλα τυπωμένα κυκλώματα

8534 00 19

p/st @

S

26.12.10.80

Άλλα τυπωμένα κυκλώματα που περιλαμβάνουν παθητικά στοιχεία

8534 00 90

p/st @

S

8471 80 00

p/st

S

8523 [52 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 26.12.20: Κάρτες ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιες κάρτες για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων
26.12.20.00 z

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων (π.χ τηλεπικοινωνιακά κέντρα, δρομολογη
τές, πύλες επικοινωνίας) για τα δίκτυα LANS and WANS και κάρτες ήχου, βίντεο,
δικτύου και παρόμοιες κάρτες για συστήματα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

CPA 26.12.30: Κάρτες με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα («έξυπνες» κάρτες)
26.12.30.00

Έξυπνες κάρτες
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

NACE 26.20: Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
CPA 26.20.11: Φορητές ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, βάρους ≤ 10 kg, όπως είναι οι υπολογιστές των τύπων «laptop»
και «notebook»· προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) και παρόμοιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
26.20.11.00

Προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί

8471 30 00

p/st

S

CPA 26.20.12: Τερματικά σημεία πώλησης, αυτόματες ταμειακές μηχανές και παρόμοιες μηχανές που μπορούν να συνδεθούν με μηχανές
επεξεργασίας δεδομένων ή σε δίκτυο
26.20.12.00

Τερματικά σημεία πώλησης, αυτόματες ταμειακές μηχανές και παρόμοιες μηχανές
που μπορούν να συνδεθούν με μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή σε δίκτυο

8472 90 30

p/st @

S

CPA 26.20.13: Ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα
επεξεργασίας, μια μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένες ή μη
26.20.13.00

Μηχανές που περιλαμβάνουν στο ίδιο κέλυφος τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα
επεξεργασίας και μια μονάδα εισόδου/εξόδου

8471 41 00

p/st

S

p/st

S

CPA 26.20.14: Ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων
26.20.14.00

Ψηφιακές μηχανές επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή
συστημάτων

8471 49 00

CPA 26.20.15: Άλλες ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, είτε περιέχουν είτε δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μια ή δύο από
τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου
26.20.15.00

Άλλες ψηφιακές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων είτε περιέχουν είτε
δεν περιέχουν στο ίδιο κέλυφος 1 ή 2 από τις παρακάτω μονάδες: μονάδες
μνήμης, μονάδα

8471 50 00

p/st

S

CPA 26.20.16: Μονάδες εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν είτε δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης
26.20.16.40

Εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής και μηχανές τηλεομοιοτυπίας, ικανές να συνδέο
νται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο (εκτός από
μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων
οργάνων εκτύπωσης και μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισ
σότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοι
χείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας)

8443 [32 (10 + 30 + 91 +
93 + 99)]

p/st

S

26.20.16.50

Πληκτρολόγια

8471 60 60

p/st

S

26.20.16.60

Άλλες μονάδες εισόδου ή εξόδου έστω και εάν περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα,
μονάδες μνήμης

8471 60 70

p/st

S

p/st

S

CPA 26.20.17: Οθόνες και προβολείς, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων
26.20.17.00

Οθόνες απεικόνισης και συσκευές βιντεοπροβολής, που χρησιμοποιούνται κυρίως
σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων

8528 [41 00 + 51 00 +
61 00]

CPA 26.20.18: Μονάδες που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις εξής λειτουργίες: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, αποστολή φαξ
26.20.18.00

Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες από τις ακόλου
θες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλε
ομοιοτυπίας, που μπορούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πλη
ροφοριών ή με δίκτυο

8443 [31 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

8471 [70 (20 + 30 + 50 +
70 + 80 + 98)]

p/st

S

CPA 26.20.21: Μονάδες μνήμης
26.20.21.00

Μονάδες μνήμης
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8523 51 10

kg

S

8471 [80 00 + 90 00]

p/st

S

8473 [30 (20 + 80) + 50
(20 + 80)]

—

S

8525 60 00

p/st

S

8525 50 00

p/st

S

8525 [80 (11 + 19)]

p/st

S

8517 11 00

p/st

S

8517 12 00

p/st

S

Περιγραφή

Μεθ. σημ.

CPA 26.20.22: Συσκευές διατηρήσιμης (σταθερής) μνήμης σε στερεά κατάσταση
26.20.22.00

Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό για την
εγγραφή δεδομένων από μια εξωτερική πηγή (π.χ., «κάρτες μνήμης flash» ή «κάρτες
ηλεκτρονικής μνήμης flash») άγραφες

CPA 26.20.30: Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων
26.20.30.00 z

Άλλες μονάδες συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων [εκτός από τον
εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων (π.χ τηλεπικοινωνιακά κέντρα, δρομολογη
τές, πύλες επικοινωνίας) για τα δίκτυα LANS and WANS και κάρτες ήχου, βίντεο,
δικτύου και παρόμοιες κάρτες για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων]

CPA 26.20.40: Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών
26.20.40.00

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα της κλάσης 84.71 που μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισσοτέρων από τις κλάσεις 84.69 έως 84.72

NACE 26.30: Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
CPA 26.30.11: Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένες συσκευές λήψης
26.30.11.00

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με συσκευή λήψης

CPA 26.30.12: Συσκευές εκπομπής χωρίς ενσωματωμένες συσκευές λήψης
26.30.12.00

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, χωρίς συσκευή λήψης

CPA 26.30.13: Τηλεοπτικές μηχανές λήψης
26.30.13.00

Συσκευές τηλεοπτικής λήψης

CPA 26.30.21: Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό
26.30.21.00

Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό

CPA 26.30.22: Συσκευές κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων δικτύων
26.30.22.00

Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα

CPA 26.30.23: Άλλες τηλεφωνικές συσκευές και συσκευές εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των
συσκευών επικοινωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής)
26.30.23.10

Σταθμοί βάσης

8517 61 00

p/st

S

26.30.23.20

Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την αναγέννηση της
φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές
μεταγωγής και δρομολόγησης

8517 62 00

p/st @

S

26.30.23.30

Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται συσκευές
ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό και τα τηλέφωνα για κυψελοειδή
δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα εικονοτηλέφωνα

8517 [18 00 + 69 10]

p/st @

S

26.30.23.40

Φορητοί δέκτες για κλήση ή τηλεειδοποίηση

8517 69 31

p/st

S
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P

8517 [69 (20 + 90)] + 00)]

p/st @

S

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 26.30.30: Μέρη ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών
26.30.30.00

Μέρη ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών

8517 70 90

S2

CPA 26.30.40: Κεραίες και ανακλαστήρες κάθε είδους και μέρη τους· μέρη συσκευών εκπομπής ραδιοφώνου και τηλεόρασης και τηλεοπτικές
μηχανές λήψης
26.30.40.10

Κεραίες τηλεσκοπικές και ραβδόμορφες κεραίες για φορητές συσκευές και για
συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα, που αναγνωρίζονται ότι
προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.25 έως
85.28

8529 10 11

p/st @

S

26.30.40.35

Εξωτερικές κεραίες για λήψη μέσω δορυφόρου

8529 10 31

p/st @

S

26.30.40.39

Άλλες εξωτερικές κεραίες (για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές)

8529 10 39

p/st @

S

26.30.40.40

Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου για συσκευές της κλάσης 85.17·
μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά

8517 [70 (11 + 15 + 19)]

—

S

26.30.40.50

Εσωτερικές κεραίες για ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς δέκτες, περιλαμβανομένων
και των ενσωματωμένων

8529 10 65

p/st @

S

26.30.40.60

Άλλες κεραίες και μέρη τους, που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά
ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.25 έως 85.28

8529 [10 (69 + 80 + 95)]

—

S

26.30.40.70

Έπιπλα και προστατευτικά περιβλήματα, για συσκευές εκπομπής και λήψης για τη
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, για τηλεοπτικές κάμερες, κ.λπ.· μέρη που αναγνω
ρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τηλεοπτικές κάμερες, συσκευές
λήψης για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, οθόνες απεικόνισης και συσκευές
βιντεοπροβολής, π.δ.κ.α. (δεν περιλαμβάνονται κεραίες, ηλεκτρονικά κυκλώματα
και μέρη οθονών απεικόνισης και συσκευών βιντεοπροβολής που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ή κύρια σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων)

8529 [90 (41 + 49 + 92)]

—

S

S2

S2

CPA 26.30.50: Αντικλεπτικοί ή πυροσβεστικοί συναγερμοί και παρόμοιες συσκευές
26.30.50.20

Ηλεκρικά συστήματα συναγερμού για διάρρηξη ή πυρκαγιά, για αυτοκίνητα οχή
ματα εκτός από επιβατηγά

8531 10 95

p/st

S

26.30.50.80

Άλλα ηλεκτρικά συστήματα συναγερμού για διάρηξη ή πυρκαγιά (για σπίτια)

8531 10 30

p/st

S

NACE 26.40: Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
CPA 26.40.11: Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα) που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς
εξωτερική πηγή ενέργειας
26.40.11.00

Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων που χρησιμοποιούνται στα
αυτοκίνητα) που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

8527 [12 (10 + 90) + 13
(10 + 91 + 99) + 19 00 +
91 (11 + 19 + 35 + 91 +
99) + 92 (10 + 90) + 00)]

p/st

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 26.40.12: Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας
26.40.12.70

Ραδιοφωνικοί δέκτες για αυτοκίνητα οχήματα συνδυασμένοι με συσκευές εγγραφής
ή αναπαραγωγής ήχου

8527 [21 (20 + 52 + 59 +
70 + 92 + 98)]

p/st

S

26.40.12.90

Ραδιοφωνικοί δέκτες για αυτοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.

8527 29 00

p/st

S

CPA 26.40.20: Τηλεοπτικοί δέκτες, σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας
26.40.20.20

Δέκτες-συντονιστές τηλεοπτικών σημάτων (tuners)

8528 [71 (11 + 13 + 19)]

p/st

S

26.40.20.40

Συσκευές έγχρωμης τηλεπροβολής

8528 72 10

p/st

S

26.40.20.90

Άλλοι τηλεοπτικοί δέκτες, σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες ή
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας π.δ.κ.α.

8528 [71 90 + 72 (20 + 31
+ 33 + 35 + 39 + 51 + 59
+ 75 + 91 + 99) + 00)]

p/st

S

8519 [20 (10 + 91 + 99) +
30 00 + 81 (11 + 15 + 21
+ 25 + 31 + 35 + 45) + 89
(11 + 15 + 19)]

p/st

S

8519 [81 (55 + 61 + 65 +
75 + 81 + 85 + 95) + 90)]

p/st

S

8521 [10 (20 + 95) + 00)] +
8525 [80 (91 + 99)]

p/st

S

CPA 26.40.31: Συστήματα περιστροφής δίσκων, πικάπ, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου
26.40.31.00

Συστήματα περιστροφής δίσκων, πικάπ, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπα
ραγωγής ήχου

CPA 26.40.32: Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής ήχου
26.40.32.00

Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής ήχου

CPA 26.40.33: Βιντεοκάμερες και άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας
26.40.33.00

Βιντεοκάμερες

CPA 26.40.34: Οθόνες και προβολείς, που δεν έχουν ενσωματωμένους τηλεοπτικούς δέκτες και δεν χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματα
συστήματα επεξεργασίας δεδομένων
26.40.34.20

Συσκευές βιντεοπροβολής

8528 [69 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

26.40.34.40

Τηλεοπτικές συσκευές εποπτείας (μόνιτορ) με καθοδική λυχνία

8528 [49 (35 + 91 + 99)]

p/st

S

26.40.34.60

Τηλεοπτικές συσκευές εποπτείας (μόνιτορ) με άλλες οθόνες

8528 59 90

p/st

S

26.40.34.80

Ασπρόμαυρες ή άλλες μονοχρωματικές τηλεοπτικές συσκευές εποπτείας (μόνιτορ)

8528 [49 10 + 59 10]

p/st

S

p/st @

S

p/st

S

CPA 26.40.41: Μικρόφωνα και υποστηρίγματά τους
26.40.41.00

Μικρόφωνα και οι βάσεις τους

8518 [10 (30 + 95)]

CPA 26.40.42: Μεγάφωνα· ακουστικά κεφαλής, κοινά ακουστικά και σύνολα (σετ) συνδυασμένα με μικρόφωνο
26.40.42.35

Μονά μεγάφωνα, τοποθετημένα σε πλαίσιο

8518 21 00
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26.40.42.37

Πολλαπλά μεγάφωνα, τοποθετημένα στο ίδιο πλαίσιο

8518 22 00

p/st

S

26.40.42.39

Μεγάφωνα χωρίς πλαίσιο

8518 [29 (30 + 95)]

p/st

S

26.40.42.70

Ακουστικά και συνδυασμοί ακουστικών/μικροφώνου

8518 [30 (20 + 95)]

p/st @

S

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 26.40.43: Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας· ηλεκτρικά συστήματα ενίσχυσης ήχου
26.40.43.55

Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων για την τηλεφωνία ή για μετρήσεις

8518 40 30

26.40.43.59

Άλλοι ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων

8518 [40 (81 + 89)]

p/st

S

26.40.43.70

Ηλεκτρικές συσκευές ενίσχυσης ήχου

8518 50 00

p/st

S

8517 69 39

p/st

S

p/st @

S

S2

CPA 26.40.44: Δέκτες ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας π.δ.κ.α.
26.40.44.00

Άλλοι ραδιοφωνικοί δέκτες, π.δ.κ.α.

CPA 26.40.51: Μέρη και εξαρτήματα εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας
26.40.51.50

Πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι (φυσικοί, συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι) για
βελόνες γραμμοφώνου

8522 90 30

26.40.51.70

Άλλα μέρη και εξαρτήματα των κλάσεων 85.19 έως 85.21

8522 [90 (41 + 49 + 70 +
80)]

—

S

S2

26.40.51.80

Μέρη των συσκευών της κλάσης 85.18

8518 90 00

—

S

S2

8529 90 20

—

S

S2

CPA 26.40.52: Μέρη ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών
26.40.52.00

Μέρη ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών

CPA 26.40.60: Χειριστήρια (κονσόλες) βιντεοπαιχνιδιών (χρησιμοποιούνται με ένα τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν ενσωματωμένη οθόνη) και άλλα
παιχνίδια ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη
26.40.60.00

Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης

9504 10 00

p/st @

S

NACE 26.51: Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
CPA 26.51.11: Πυξίδες προσανατολισμού· άλλα όργανα και συσκευές πλοήγησης
26.51.11.20

Πυξίδες

9014 10 00

p/st @

S

26.51.11.50

Όργανα και συσκευές εναέριας ή διαστημικής ναυσιπλοϊας, (εκτός των πυξίδων)

9014 [20 (20 + 80)]

p/st @

S
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S

Μεθ. σημ.

CPA 26.51.12: Τηλέμετρα, θεοδόλιχοι και ταχύμετρα· άλλα τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά, υδρολογικά, μετεωρολογικά ή γεωφυσικά
όργανα και συσκευές
26.51.12.15

Ηλεκτρονικά τηλέμετρα, θεοδόλιχοι, ταχεόμετρα και όργανα και συσκευές εικονο
μετρίας

9015 [10 10 + 20 10 +
40 10]

p/st @

S

26.51.12.35

Άλλα ηλεκτρονικά όργανα μετεωρολογίας, υδρολογίας ή γεωφυσικής της κλάσης
90.15

9015 80 11

p/st @

S

26.51.12.39

Άλλα ηλεκτρονικά όργανα, π.δ.κ.α. της κλάσης 90.15

9015 80 19

p/st @

S

26.51.12.70

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης,
εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεω
φυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες και τις στάθμες, μη ηλεκτρονικά·. τηλέμετρα, μη
ηλεκτρονικά

9015 [10 90 + 20 90 +
40 90 + 80 (91 + 93 + 99)]

p/st @

S

p/st @

S

p/st

S

p/st @

S

—

S

CPA 26.51.20: Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)
26.51.20.20

Συσκευές ραντάρ

8526 10 00

26.51.20.50

Συσκευές ραδιοπλοήγησης

8526 [91 (20 + 80)]

26.51.20.80

Συσκευές τηλεχειρισμού με ραδιοκύματα

8526 92 00

CPA 26.51.31: Ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή μεγαλύτερη
26.51.31.00

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά· τα μέρη και
εξαρτήματά τους

9016 [00 (10 + 90)]

S2

CPA 26.51.32: Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, και άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών
26.51.32.00

Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, και άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή διενέρ
γειας μαθηματικών υπολογισμών

9017 [10 (10 + 90) + 20
(05 + 11 + 19 + 39 + 90)]

p/st @

S

CPA 26.51.33: Όργανα μέτρησης μήκους, για χρήση με το χέρι (συμπεριλαμβανομένων μικρομέτρων και μετρητών (πόδια) με αυλακώσεις) π.δ.κ.α.
26.51.33.10

Μικρόμετρα, (διαστημόμετρα με βερνιέρο), και μετρητές με αυλακώσεις

9017 30 10

p/st

S

26.51.33.30

Άλλα μικρόμετρα, διαστημόμετρα και μετρητές ελέγχου

9017 30 90

p/st

S

9030 10 00

p/st @

S

9030 20 10

p/st @

S

CPA 26.51.41: Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών
26.51.41.00

Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ανίχνευσης ιονιζουσών ακτινοβολιών

CPA 26.51.42: Ταλαντοσκόπια και ταλαντογράφοι καθοδικών ακτίνων
26.51.42.00

Παλμοσκόπια και παλμογράφοι με καθοδική λυχνία
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CPA 26.51.43: Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής
26.51.43.10

Πολύμετρα

9030 31 00

p/st @

S

26.51.43.30

Ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές για τον έλεγχο και τη μέτρηση της τάσης, της
έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγρα
φής της ένδειξης (εκτός από πολύμετρα, ταλαντοσκόπια και ταλαντογράφους)

9030 33 10

p/st @

S

26.51.43.55

Άλλα οργανα και συσκευές μέτρησης ή ελέγχου της τάσης: βολτόμετρα

9030 33 91

p/st @

S

26.51.43.59

Άλλα οργανα και συσκευές μέτρησης ή ελέγχου της τάσης: άλλα

9030 33 99

p/st @

S

9030 40 00

p/st @

S

CPA 26.51.44: Όργανα και συσκευές για τις τηλεπικοινωνίες
26.51.44.00

Όργανα και συσκευές τηλεπικοινωνιών

CPA 26.51.45: Όργανα και συσκευές μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π.δ.κ.α.
26.51.45.20

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο δίσκων ή συκευών ημιαγωγών

9030 82 00

p/st @

S

26.51.45.30

Όργανα και συσκευές για την καταγραφή ηλεκτρικού κέρδους

9030 [20 30 + 32 00 +
39 00 + 84 00]

p/st @

S

26.51.45.55

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ηλεκτρικού κέρδους: ηλε
κτρονικά

9030 [20 91 + 89 30]

p/st @

S

26.51.45.59

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ηλεκτρικού κέρδους: άλλα

9030 [20 99 + 89 90]

p/st @

S

CPA 26.51.51: Υδρόμετρα, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα
26.51.51.10

Θερμόμετρα με υγρό, για άμεση ανάγνωση των ενδείξεων, που δεν συνδυάζονται
με άλλα όργανα (εκτός από τα ιατρικά και κτηνιατρικά θερμόμετρα)

9025 11 80

p/st

S

26.51.51.35

Άλλα θερμόμετρα, πυρόμετρα μη συνδυασμένα με άλλα όργανα, ηλεκτρονικά

9025 19 20

p/st

S

26.51.51.39

Θερμόμετρα, πυρόμετρα μη συνδυασμένα με άλλα όργανα, π.δ.κ.α.

9025 19 80

p/st

S

26.51.51.50

Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα

9025 80 20

p/st

S

26.51.51.75

Υδρόμετρα, πυρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα: ηλεκτρονικά

9025 80 40

p/st @

S

26.51.51.79

Υδρόμετρα, πυρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα: άλλα

9025 80 80

p/st @

S

CPA 26.51.52: Όργανα μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων
26.51.52.35

Όργανα μέτρησης της παροχής ή της στάθμης υγρών: ηλεκτρονικά: μετρητές
παροχής

9026 10 21

p/st

S

Μεθ. σημ.
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P

26.51.52.39

Όργανα μέτρησης της παροχής ή της στάθμης υγρών: ηλεκτρονικά: άλλα

9026 10 29

p/st

S

26.51.52.55

Όργανα μέτρησης ή ελέγχου της παροχής ή της στάθμης υγρών: μετρητές παρο
χής

9026 10 81

p/st

S

26.51.52.59

Όργανα μέτρησης ή ελέγχου, της παροχής ή της στάθμης υγρών: άλλα

9026 10 89

p/st

S

26.51.52.71

Όργανα μετρησης ή ελέγχου της πίεσης: ηλεκτρονικά

9026 20 20

p/st

S

26.51.52.74

Μανόμετρα με μηχανισμό που φέρει μεταλλικό ελατήριο, μη ηλεκτρονικά «με
ελατήριο σε κάψουλα, πλάκα, σωλήνα ή έλικα»

9026 20 40

p/st

S

26.51.52.79

Άλλα όργανα μέτρησης ή ελέγχου της πίεσης

9026 20 80

p/st

S

26.51.52.83

Όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου μεταβλητών για υγρά ή αέρια: ηλε
κτρονικά

9026 80 20

p/st @

S

26.51.52.89

Όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου μεταβλητών για υγρά ή αέρια: άλλα

9026 80 80

p/st @

S

CPA 26.51.53: Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις π.δ.κ.α.
26.51.53.13

Ηλεκτρονικές συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνού

9027 10 10

p/st

S

26.51.53.19

Άλλες συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνού

9027 10 90

p/st

S

26.51.53.20

Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης

9027 20 00

p/st @

S

26.51.53.30

Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν οπτι
κές ακτινοβολίες

9027 30 00

p/st @

S

26.51.53.50

Όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν οπτικές ακτινοβολίες, π.δ.κ.α.

9027 50 00

p/st @

S

26.51.53.81

Άλλα ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές: για τη μέτρηση της αγωγιμότητας

9027 80 11

p/st @

S

26.51.53.83

Άλλα ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές

9027 [80 (13 + 17)]

p/st @

S

26.51.53.90

Άλλα όργανα και συσκευές για φυσικές ή χημικές αναλύσεις π.δ.κ.α.

9027 [80 (05 + 91 + 93 +
97)]

p/st @

S

9012 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

CPA 26.51.61: Μικροσκόπια (εκτός των οπτικών μικροσκοπίων) και συσκευές περίθλασης
26.51.61.00

Μικροσκόπια, μη οπτικά μικροσκόπια, συσκευές περίθλασης

CPA 26.51.62: Μηχανές και συσκευές δοκιμής των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών
26.51.62.10

Ηλεκτρονικές μηχανές και συσκευές για δοκιμές μετάλλων

9024 [10 (11 + 13 + 19)]

p/st @

S

26.51.62.30

Μη ηλεκτρονικές μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων

9024 10 90

p/st @

S

26.51.62.55

Ηλεκτρονικές μηχανές και συσκευές για δοκιμές υλικών (εκτός απο μέταλλα)

9024 [80 (11 + 19)]

p/st @

S

Μεθ. σημ.
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(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

9024 80 90

p/st @

S

CPA 26.51.63: Μετρητές παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας
26.51.63.30

Μετρητές αερίων (περιλαμβανομένων και των βαθμονομημένων)

9028 10 00

p/st

S

26.51.63.50

Μετρητές υγρών (περιλαμβανομένων και των βαθμονομημένων)

9028 20 00

p/st

S

26.51.63.70

Μετρητές ηλεκτρισμού (περιλαμβανομένων και των βαθμονομημένων)

9028 [30 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

CPA 26.51.64: Στροφόμετρα και μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα· όργανα ένδειξης της ταχύτητας και ταχογράφοι· στροβοσκόπια
26.51.64.30

Στροφόμετρα, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, οδόμετρα

9029 10 00

p/st @

S

26.51.64.53

Ταχύμετρα οχημάτων

9029 20 31

p/st @

S

26.51.64.55

Ταχόμετρα

9029 20 38

p/st @

S

26.51.64.70

Στροβοσκόπια

9029 20 90

p/st @

S

CPA 26.51.65: Άλλα όργανα και συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου, λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα ή υδραυλικής λειτουργίας
26.51.65.00

Υδραυλικά και πνευματικά (δια πεπιεσμένου αέρα) όργανα και συσκευές ρύθμισης

9032 81 00

p/st @

S

kg

S

CPA 26.51.66: Όργανα, συσκευές και μηχανές μέτρησης ή ελέγχου π.δ.κ.α.
26.51.66.20

Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών

9031 20 00

26.51.66.30

Οπτικά όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο ΕΣ 90

9031 [41 00 + 49 (10 +
90)]

p/st @

S

26.51.66.50

Ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές μέτρησης ή ελέγχου γεωμετρικών μεγεθών

9031 [80 (32 + 34)]

p/st @

S

26.51.66.70

Άλλα ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές μέτρησης ή ελέγχου

9031 80 38

p/st @

S

26.51.66.83

Άλλα όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου γεωμετρικών μεγεθών

9031 80 91

p/st @

S

26.51.66.89

Άλλα όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου

9031 80 98

p/st @

S

CPA 26.51.70: Θερμοστάτες, ρυθμιστές πίεσης (μανοστάτες) και άλλα όργανα και συσκευές αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου
26.51.70.15

Θερμοστάτες: αυτόματοι, ηλεκτρονικοί

9032 10 20

p/st

S

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

26.51.70.19

Θερμοστάτες: αυτόματοι άλλοι

9032 [10 (81 + 89)]

p/st

S

26.51.70.30

Ρυθμιστές πίεσης, (μανοστάτες)

9032 20 00

p/st

S

26.51.70.90

Άλλα όργανα και συσκευές ρύθμισης ή ελέγχου αυτόματα π.δ.κ.α.

9032 89 00

p/st @

S

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 26.51.81: Μέρη συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης)
26.51.81.00

Μέρη συσκευών ραδιοανίχνευσης και ραδιοκατεύθυνσης

8529 [90 (65 + 97)]

S2

CPA 26.51.82: Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κωδικών 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 και 26.51.5· μικροτόμοι· μέρη π.δ.κ.α.
26.51.82.00

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των υποκατηγοριών 26.51.12, 26.51.32,
26.51.33, 26.51.4 και 26.51.5· μικροτόμοι· μέρη π.δ.κ.α.

—

S

S2

9012 [90 (10 + 90)]

—

S

S2

9015 90 00 + 9017 90 00
+ 9025 90 00 +
9026 90 00 + 9027
[90 (10 + 50 + 80)] + 9030
[90 (20 + 85)] + 00)]

CPA 26.51.83: Μέρη και εξαρτήματα μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών) και συσκευών περίθλασης
26.51.83.00

Μέρη και εξαρτήματα μικροσκοπίων, π.δ.κ.α., και συσκευών περίθλασης

CPA 26.51.84: Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κωδικών 26.51.63 και 26.51.64
26.51.84.33

Μέρη και εξαρτήματα μετρητών ηλεκτρισμού

9028 90 10

—

S

S2

26.51.84.35

Μέρη και εξαρτήματα άλλων μετρητών, της κλάσης 90.28

9028 90 90

—

S

S2

26.51.84.50

Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων της κλάσης 90.29

9029 90 00

—

S

S2

CPA 26.51.85: Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών των κωδικών 26.51.65, 26.51.66 και 26.51.70
26.51.85.20

Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων της κλάσης
90.31

9031 [90 (20 + 30 + 85)]

—

S

S2

26.51.85.50

Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών της κλάσης 90.32

9032 90 00

—

S

S2

—

S

S2

p/st

S

p/st

S

CPA 26.51.86: Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών των κωδικών 26.51.11, 26.51.62
26.51.86.00

Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων και συσκευών των υποκατηγοριών 26.51.11,
26.51.62

9014 90 00 + 9024 90 00

NACE 26.52: Κατασκευή ρολογιών
CPA 26.52.11: Ρολόγια χεριού, τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο
26.52.11.00

Ρολόγια χεριού, τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με
πολύτιμο μέταλλο

9101 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00 + 91 00 +
99 00]

CPA 26.52.12: Άλλα ρολόγια χεριού, τσέπης και άλλα ρολόγια, συμπεριλαμβανομένων των χρονομέτρων
26.52.12.00

Άλλα ρολόγια χεριού, τσέπης και άλλα ρολόγια συμπεριλαμβανομένων των χρο
νομέτρων

9102 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 29 00 +
91 00 + 99 00]
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st

S

9103 [10 00 + 90 00] +
9105 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00 + 91 00 +
99 (10 + 90)]

p/st

S

9108 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 20 00 + 90 00]

p/st

S

9109 [11 00 + 19 00 +
90 00]

p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 26.52.13: Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολόγια παρόμοιου τύπου για οχήματα
26.52.13.00

Ρολόγια για πίνακες οργάνων, και παρόμοια, για οχήματα

9104 00 00

CPA 26.52.14: Επιτραπέζια ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού χεριού· ξυπνητήρια και ρολόγια τοίχου· άλλα ρολόγια
26.52.14.00

Επιτραπέζια ρολόγια με μηχανισμό ρολογιού χεριού· ξυπνητήρια και ρολόγια
τοίχου· άλλα ρολόγια

CPA 26.52.21: Μηχανισμοί ρολογιού χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι
26.52.21.00

Μηχανισμοί ρολογιού χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι

CPA 26.52.22: Μηχανισμοί ρολογιού τοίχου, πλήρεις και συναρμολογημένοι
26.52.22.00

Μηχανισμοί ρολογιού τοίχου, πλήρεις και συναρμολογημένοι

CPA 26.52.23: Πλήρεις μηχανισμοί ρολογιού χεριού, μη συναρμολογημένοι ή εν μέρει συναρμολογημένοι· ατελείς μηχανισμοί ρολογιού χεριού,
συναρμολογημένοι
26.52.23.00

Πλήρεις μηχανισμοί ρολογιού χεριού, μη συναρμολογημένοι ή εν μέρει συναρμο
λογημένοι· ατελείς μηχανισμοί ρολογιού χεριού, συναρμολογημένοι

kg

S

p/st @

S

9110 90 00

kg

S

9111 [10 00 + 20 00 +
80 00 + 90 00] + 9112
[20 00 + 90 00]

—

S

9114 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 00 + 90 00]

—

S

9110 [11 (10 + 90) + 00)]

CPA 26.52.24: Ημιτελείς μηχανισμοί ρολογιού χεριού
26.52.24.00

Ημιτελείς ωρολογιακοί μηχανισμοί

9110 19 00

CPA 26.52.25: Πλήρεις, ατελείς και ημιτελείς μηχανισμοί ρολογιού τοίχου, μη συναρμολογημένοι
26.52.25.00

Πλήρεις, μη πλήρεις και ημιτελείς μηχανισμοί για ρολόγια επιτραπέζια ή τοίχου,
μη συναρμολογημένοι

CPA 26.52.26: Θήκες ρολογιών χεριού και τοίχου και μέρη τους
26.52.26.00

Θήκες ρολογιών χεριού και τοίχου και μέρη τους

CPA 26.52.27: Άλλα μέρη ρολογιών τοίχου και χεριού
26.52.27.00

Άλλα μέρη ρολογιών τοίχου και χεριού

CPA 26.52.28: Συσκευές καταγραφής, μέτρησης χρόνου, παρκόμετρα· χρονοδιακόπτες με μηχανισμό ρολογιού τοίχου ή χεριού
26.52.28.10

Ρολόγια καταγραφής χρόνου και αποτύπωσης ημερομηνίας ή ώρας

9106 10 00

p/st

S

26.52.28.30

Παρκόμετρα και παρόμοια (εκτός από μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές
δευτερολέπτων)

9106 90 80

p/st

S

26.52.28.50

Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων

9106 90 10

p/st

S

5.10.2010
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Χρονοδιακόπτες με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο ηλεκτρικό κινητήρα
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

9107 00 00

Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st

S

Μεθ. σημ.

NACE 26.60: Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
CPA 26.60.11: Συσκευές που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή ακτινοβολιών α, β ή γ
26.60.11.15

Συσκευές ακτίνων Χ για ιατρική, χειρουργική και οδοντιατρική χρήση

9022 [12 00 + 13 00 +
14 00]

p/st

S

26.60.11.19

Συσκευές ακτίνων Χ για άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α. (συσκευές ραδιοφωτογραφίας,
ραδιοθεραπείας)

9022 19 00

p/st

S

26.60.11.30

Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για
χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας

9022 [21 00 + 29 00]

p/st

S

26.60.11.50

Λυχνίες ακτίνων Χ

9022 30 00

p/st

S

26.60.11.70

Γεννήτριες ακτίνων Χ και γεννήτριες υψηλής τάσης, περιλαμβανομένων μερών και
εξαρτημάτων της κλάσης 90.22

9022 [90 (10 + 90)]

—

S

CPA 26.60.12: Ηλεκτροδιαγνωστικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην ιατρική
26.60.12.30

Ηλεκτροκαρδιογράφοι

9018 11 00

p/st @

S

26.60.12.80

Άλλες ηλεκτροδιαγνωστικές συσκευές (εκτός από ηλεκτροκαρδιογράφους), π.δ.κ.α.

9018 [12 00 + 13 00 +
14 00 + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

CPA 26.60.13: Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική
26.60.13.00

Συσκευές υπεριωδών ή υπερύθρων ακτίνων, για ιατρική, χειρουργική … χρήση

9018 20 00

p/st @

S

CPA 26.60.14: Βηματοδότες· ακουστικά βαρηκοΐας
26.60.14.33

Ακουστικά βαρηκοίας, εκτός των μερών και εξαρτημάτων τους

9021 40 00

p/st

S

26.60.14.39

Μέρη και εξαρτήματα των ακουστικών βαρηκοίας

9021 90 10

—

S

26.60.14.50

Καρδιακοί βηματοδότες (εκτός από μέρη και εξαρτήματα)

9021 50 00

p/st

S

NACE 26.70: Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
CPA 26.70.11: Αντικειμενικοί φακοί για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης
26.70.11.00

Τοποθετημένοι αντικειμενικοί φακοί, από οποιοδήποτε υλικό, για φωτογραφικές
μηχανές, συσκευές προβολής κ.λπ.

9002 11 00

p/st

S

CPA 26.70.12: Φωτογραφικές μηχανές για την προετοιμασία εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων· φωτογραφικές μηχανές για εγγραφή εγγράφων σε
μικροφίλμ, μικροφωτοδελτία και παρόμοια είδη
26.70.12.50

Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλα
κών ή κυλίνδρων εκτύπωσης· φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευα
σθεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτε
ρικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης

9006 [10 00 + 30 00]

p/st

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

8525 80 30

p/st

S

9006 [40 00 + 51 00 +
52 00 + 53 (10 + 80) + 00)]

p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 26.70.13: Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
26.70.13.00

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

CPA 26.70.14: Φωτογραφικές μηχανές άμεσης εκτύπωσης και εμφάνισης και άλλες μηχανές
26.70.14.00

Φωτογραφικές μηχανές άμεσης εκτύπωσης και εμφάνισης και άλλες μηχανές (εκτός
από φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης καθώς και τις φωτογραφικές μηχανές που έχουν
ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική
εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες
σήμανσης)

CPA 26.70.15: Κινηματογραφικές μηχανές λήψης
26.70.15.30

Κινηματογραφικές μηχανές για ταινία < 16 mm ή για ταινία διπλού 8 mm, με
λήψη και αναπαραγωγή ήχου

9007 11 00

p/st

S

26.70.15.50

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης, π.δ.κ.α.

9007 19 00

p/st

S

9007 20 00 + 9008 [10 00
+ 30 00]

p/st

S

CPA 26.70.16: Κινηματογραφικές μηχανές προβολής· επιδιασκόπια· άλλοι προβολείς εικόνων
26.70.16.00

Κινηματογραφικές μηχανές προβολής-επιδιασκόπια· άλλοι προβολείς εικόνων

CPA 26.70.17: Φλας· φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης· συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια· νεγκατοσκόπια, οθόνες προβολής
26.70.17.00 z

Φλας (εκτός από φωτογραφικές λυχνίες φλας, «κύβους» φλας και παρόμοια είδη)·
φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης· συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια·
νεγκατοσκόπια, οθόνες προβολής

9006 [61 00 + 69 00] +
9008 40 00 + 9010 [10 00
+ 50 00 + 60 00]

—

S

9008 20 00

p/st

S

9006 [91 00 + 99 00] +
9007 [91 00 + 92 00] +
9008 90 00 + 9010 90 00

—

S

CPA 26.70.18: Αναγνώστες μικροφίλμ, μικροφωτοδελτίων ή άλλων μικροφορμών
26.70.18.00

Συσκευές ανάγνωσης μικροφιλμ, μικροφωτοδελτίων ή άλλων φορέων μικρού μεγέ
θους

CPA 26.70.19: Μέρη και εξαρτήματα φωτογραφικού εξοπλισμού
26.70.19.00

Μέρη και εξαρτήματα φωτογραφικού εξοπλισμού

S2

CPA 26.70.21: Φύλλα και πλάκες πολωτικού υλικού· φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής (εκτός από στοιχεία από γυαλί, που
δεν είναι κατεργασμένα οπτικά), συναρμολογημένα ή μη, εκτός των συσκευών λήψης εικόνων, προβολέων ή φωτογραφικών
συσκευών μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης
26.70.21.53

Πρίσματα, καθρέπτες και άλλα οπτικά στοιχεία, εκ πάσης ύλης π.δ.κ.α.

9001 90 00

kg

S

26.70.21.55

Τοποθετημένοι φακοί, πρίσματα, καθρέπτες κ.λπ., από οποιοδήποτε υλικό, π.δ.κ.α.

9002 90 00

p/st @

S

26.70.21.70

Τοποθετημένοι αντικειμενικοί φακοί, από οποιοδήποτε υλικό, π.δ.κ.α.

9002 19 00

p/st

S

26.70.21.80

Πολωτικά υλικά σε φύλλα ή πλάκες μη τοποθετημένα· τοποθετημένα φίλτρα, από
οποιοδήποτε υλικό

9001 20 00 + 9002 20 00

kg

S

CPA 26.70.22: Κιάλια, μονοκιάλια και άλλα οπτικά τηλεσκόπια· άλλα αστρονομικά όργανα· οπτικά μικροσκόπια
26.70.22.30

Διόπτρες (κιάλια)

9005 10 00

p/st

S

26.70.22.50

Άλλα όργανα (εκτός από διόπτρες), όπως τα οπτικά τηλεσκόπια

9005 80 00

p/st @

S
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9011 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 00)]

Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 26.70.23: Συσκευές υγρών κρυστάλλων· λέιζερ, εκτός των διόδων λέιζερ· άλλες οπτικές συσκευές και όργανα π.δ.κ.α.
26.70.23.10

Τηλεσκοπικές διόπτρες για όπλα, περισκόπια, τηλεσκόπια

9013 10 00

p/st @

S

26.70.23.30

Λέιζερ, εκτός από διόδους λέιζερ

9013 20 00

p/st @

S

26.70.23.90

Άλλες οπτικές συσκευές και όργανα που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνο
νται αλλού στο ΕΣ 90

9013 [80 (20 + 30 + 90)]

—

S

CPA 26.70.24: Μέρη και εξαρτήματα κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικρο
σκοπίων
26.70.24.10

Μέρη και εξαρτήματα (περιλαμβανομένων και σκελετών) για διόπτρες, κτλ., της
κλάσης 90.05

9005 90 00

—

S

S2

26.70.24.30

Μέρη και εξαρτήματα οπτικών μικροσκοπίων της κλάσης 90.11

9011 [90 (10 + 90)]

—

S

S2

CPA 26.70.25: Μέρη και εξαρτήματα συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ (εκτός των διόδων λέιζερ), άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων
π.δ.κ.α.
26.70.25.00

Μέρη και εξαρτήματα οπτικών συσκευών και οργάνων της κλάσης 90.13

9013 [90 (10 + 90)]

—

S

8523 29 15

kg

S

8523 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

NACE 26.80: Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
CPA 26.80.11: Μαγνητικά μέσα, μη εγγεγραμμένα, εκτός των καρτών με μαγνητική ταινία
26.80.11.00

Μαγνητικές ταινίες και μαγνητικοί δίσκοι, άγραφοι, για την ηχογράφηση ή εγγρα
φές άλλων φαινομένων

CPA 26.80.12: Οπτικά μέσα, μη εγγεγραμμένα
26.80.12.00

Οπτικά μέσα για την ηχογράφηση ή εγγραφές άλλων φαινομένων (εκτός από τα
είδη που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο ΕΣ 37), άγραφα

CPA 26.80.13: Άλλα μέσα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των μητρών και των γαλβανισμένων εκμαγείων για την κατασκευή δίσκων
26.80.13.00

Άλλα μέσα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των μητρών και των γαλβανισμένων
εκμαγείων για την κατασκευή δίσκων

8523 [59 10 + 80 10]

kg

S

8523 21 00

kg

S

CPA 26.80.14: Κάρτες με μαγνητική ταινία
26.80.14.00

Κάρτες με μαγνητική λωρίδα

NACE 27.11: Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
CPA 27.11.10: Κινητήρες ισχύος ≤ 37,5 W· άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος· γεννήτριες συνεχούς ρεύματος
27.11.10.10

Κινητήρες ισχύος ≤ 37,5 W: μικρομηχανήματα (περιλαμβάνονται εναλλάκτες)

8501 [10 (10 + 91 + 93 +
99)]

p/st

S

27.11.10.30

Κινητήρες και γεννήτριες συνεχούς ρεύματος: 37,5 W < ισχύος ≤ 750 W

8501 31 00

p/st

S

27.11.10.53

Κινητήρες και γεννήτριες συνεχούς ρεύματος: 0,75 kW < ισχύος ≤ 7,5 kW

8501 32 20

p/st

S

S2
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27.11.10.55

Κινητήρες και γεννήτριες συνεχούς ρεύματος: 7,5 kW < ισχύος ≤ 75 kW

8501 32 80

p/st

S

27.11.10.70

Κινητήρες και γεννήτριες συνεχούς ρεύματος: 75 kW < ισχύος ≤ 375 kW

8501 33 00

p/st

S

27.11.10.90

Κινητήρες και γεννήτριες συνεχούς ρεύματος ισχύος > 375 kW

8501 [34 (50 + 92 + 98)]

p/st

S

8501 20 00

p/st

S

CPA 27.11.21: Κινητήρες εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης, ισχύος > 37,5 W
27.11.21.00

Κινητήρες κοινοί συνεχούς/εναλλασσομένου ρεύματος, ισχύος > 37,5 W

CPA 27.11.22: Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί
27.11.22.30

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, μονοφασικοί

8501 40 20

p/st

S

27.11.22.50

Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί ισχύος > 750 W

8501 40 80

p/st

S

8501 51 00

p/st

S

CPA 27.11.23: Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος ≤ 750 W
27.11.23.00

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί: ισχύος ≤ 750 W

CPA 27.11.24: Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος > 750 W αλλά ≤ 75 kW
27.11.24.03

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί: 0,75 kW < ισχύος ≤ 7,5 kW

8501 52 20

p/st

S

27.11.24.05

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί: 7,5 kW < ισχύος ≤ 37 kW

8501 52 30

p/st

S

27.11.24.07

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί: 37 kW < ισχύος ≤ 75 kW

8501 52 90

p/st

S

CPA 27.11.25: Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί, ισχύος > 75 kW
27.11.25.30

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί: ισχύος > 75 kW, κινητήρες
έλξης

8501 53 50

p/st

S

27.11.25.40

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί, με ισχύ που υπερβαίνει τα 75
kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW

8501 53 81

p/st

S

27.11.25.60

Κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 375
KW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 KW

8501 53 94

p/st

S

27.11.25.90

Άλλοι κινητήρες εναλλασσομένου ρεύματος, πολυφασικοί ισχύος > 750 kW

8501 53 99

p/st

S

CPA 27.11.26: Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες)
27.11.26.10

Γεννήτριες εναλλασσομένου ρεύματος (εναλλάκτες) ισχύος ≤ 75 kVA

8501 [61 (20 + 80)]

p/st

S

27.11.26.30

Γεννήτριες εναλλασσομένου ρεύματος (εναλλάκτες) 75 kVA < ισχύος ≤ 375 kVA

8501 62 00

p/st

S

27.11.26.50

Γεννήτριες εναλλασσομένου ρεύματος (εναλλάκτες) 375 kVA < ισχύος ≤ 750
kVA

8501 63 00

p/st

S

27.11.26.70

Γεννήτριες εναλλασσομένου ρεύματος (εναλλάκτες) ισχύος > 750 kVA

8501 64 00

p/st

S

CPA 27.11.31: Ζεύγη γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
27.11.31.10

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης του οποίου
η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση ισχύος έως 75 kVA

8502 [11 (20 + 80)]

p/st

S

Μεθ. σημ.
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27.11.31.30

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρα του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
(ντήζελ ή ημι-ντήζελ): 75 kVA < ισχύος ≤ 375 kVA

8502 12 00

p/st

S

27.11.31.50

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρα του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
(ντήζελ ή ημι-ντήζελ): 375 kVA < ισχύος ≤ 750 kVA

8502 13 20

p/st

S

27.11.31.70

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρα του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
ισχύος άνω των 750 kVA

8502 [13 (40 + 80)]

p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 27.11.32: Ζεύγη γεννήτριας με κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλα ζεύγη γεννήτριας· ηλεκτρικοί περι
στροφικοί μεταλλάκτες
27.11.32.33

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, του οποίου η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθήρα: ισχύος ≤ 7,5 kVA

8502 20 20

p/st

S

27.11.32.35

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρα εσωτερικής καύσης, του οποίου η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθήρα: ισχύος > 7,5 kVA

8502 [20 (40 + 60 + 80)]

p/st

S

27.11.32.50

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με εξαίρεση εκείνα που λειτουργούν με αιολική ενέργεια
και εκείνα με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον οποίο η ανάφλεξη
γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα

8502 [39 (20 + 80)]

p/st

S

27.11.32.70

Περιστροφικοί ηλεκτρονικοί μετατροπείς

8502 40 00

p/st

S

CPA 27.11.41: Υγροί διηλεκτρικοί μετασχηματιστές
27.11.41.20

Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό, ισχύος ≤ 650 kVA

8504 21 00

p/st

S

27.11.41.50

Μετασχηματιστές με διηλεκτρικό υγρό, με ισχύ άνω των 650 kVA και έως 10 000
kVA

8504 [22 (10 + 90)]

p/st

S

27.11.41.80

Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό, ισχύος > 10 000 kVA

8504 23 00

p/st

S

CPA 27.11.42: Άλλοι μετασχηματιστές, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος ≤ 16 kVA
27.11.42.20

Άλλοι μετασχηματιστές π.δ.κ.α., ισχύος ≤ 1 kVA

8504 [31 (21 + 29)]

p/st

S

27.11.42.40

Άλλοι μετασχηματιστές π.δ.κ.α., ισχύος ≤ 1 kVA

8504 31 80

p/st

S

27.11.42.60

Άλλοι μετασχηματιστές
1 kVA και έως 16 kVA

8504 [32 (20 + 80)]

p/st

S

με

διηλεκτρικό

υγρό,

με

ισχύ

άνω

του

CPA 27.11.43: Άλλοι μετασχηματιστές, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος > 16 kVA
27.11.43.30

Μετασχηματιστές π.δ.κ.α., 16 kVA < ισχύος ≤ 500 kVA

8504 33 00

p/st

S

27.11.43.80

Άλλοι μετασχηματιστές, π.δ.κ.α., ισχύος > 500 kVA

8504 34 00

p/st

S

CPA 27.11.50: Έρματα για λαμπτήρες ή λυχνίες εκκένωσης· στατικοί μεταλλάκτες· άλλοι επαγωγείς
27.11.50.13

Βάσεις (μονάδες πρόζευξης) λαμπτήρων ή λυχνιών εκκένωσης: επαγωγικά πηνία

8504 10 20

p/st

S

27.11.50.15

Άλλες βάσεις (μονάδες πρόζευξης) λαμπτήρων ή λυχνιών εκκένωσης

8504 10 80

p/st

S

27.11.50.23

Ανορθωτές με πολυκρυσταλλικό ημιαγωγό

8504 40 40

p/st

S
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27.11.50.33

Στατικοί μετατροπείς: συσκευές φόρτισης συσσωρευτών

8504 40 55

p/st

S

27.11.50.35

Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος

8504 40 81

p/st @

S

27.11.50.40

Μονάδες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για συσκευές τηλεπικοινωνιών, αυτόματες
μηχανές επεξεργασίας δεδομένων και παρόμοιες μονάδες

8504 40 30

p/st

S

27.11.50.53

Ανορθωτές εναλλασσομένου ρεύματος, ισχύος ≤ 7,5 kVA

8504 40 84

p/st @

S

27.11.50.55

Ανορθωτές εναλλασσομένου ρεύματος, ισχύος > 7,5 kVA

8504 40 88

p/st @

S

27.11.50.70

Άλλοι στατικοί μετατροπείς

8504 40 90

p/st @

S

27.11.50.80

Άλλα επαγωγικά πηνία, πηνία αντίδρασης και πηνία αυτεπαγωγής

8504 [50 (20 + 95)]

p/st @

S

8503 [00 (10 + 91 + 99)]

—

S

S2

CPA 27.11.61: Μέρη κατάλληλα για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες
27.11.61.00

Μέρη μηχανών των κλάσεων 85.01 ή 85.02 αποκλειστικά ή κυρίως αναγνωρι
σμένα για τις μηχανές

CPA 27.11.62: Μέρη ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγέων και στατικών μεταλλακτών
27.11.62.03

Μέρη μετασχηματιστών και επαγωγικών πηνίων: πυρήνες από φερρίτη

8504 90 11

kg

S

S2

27.11.62.05

Άλλα μέρη μετασχηματιστών και επαγωγικών πηνίων

8504 [90 (05 + 18)]

—

S

S2

27.11.62.07

Μέρη στατικών μετατροπέων

8504 [90 (91 + 99)]

—

S

S2

NACE 27.12: Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
CPA 27.12.10: Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1 000 V
27.12.10.10

Ασφάλειες, > 1 000 V

8535 10 00

p/st @

S

27.12.10.20

Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος

8535 [21 00 + 29 00]

p/st @

S

27.12.10.30

Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος

8535 [30 (10 + 90)]

p/st @

S

27.12.10.40

Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αναστολείς της κύμαν
σης του ηλεκτρισμού, τάσης > 1 000 V

8535 40 00

p/st @

S

27.12.10.90

Άλλες συσκευές για τη διακοπή ηλεκτρικών κυκλωμάτων, τάσης > 1 000 V

8535 90 00

p/st @

S

Ασφάλειες, για τάση ≤ 1 000 V
27.12.21.30

Ασφάλειες, τάσης ≤ 1 000 V, έντασης ≤ 10 A

8536 10 10

p/st @

S

27.12.21.50

Ασφάλειες: τάσης ≤ 1 000 V, 10 A < έντασης ≤ 63 A

8536 10 50

p/st @

S

27.12.21.70

Άλλες ασφάλειες: τάσης ≤ 1 000 V, έντασης > 63 A

8536 10 90

p/st @

S

CPA 27.12.22: Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος, για τάση ≤ 1 000 V
27.12.22.30

Αυτόματοι διακόπτες κυκλωμάτων: τάσης ≤ 1 000 V, έντασης ≤ 63 A

8536 20 10

p/st @

S

27.12.22.50

Αυτόματοι διακόπτες κυκλωμάτων: τάσης ≤ 1 000 V, έντασης > 63 A

8536 20 90

p/st @

S
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P
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CPA 27.12.23: Συσκευές για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α., για τάση ≤ 1 000 V
27.12.23.30

Άλλες συσκευές προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων, π.δ.κ.α., τάσης ≤ 1 000 V,
έντασης 16 A

8536 30 10

p/st @

S

27.12.23.50

Άλλες συσκευές προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων, π.δ.κ.α., τάσης ≤ 1 000 V,
16 A < έντασης ≤ 125 A

8536 30 30

p/st @

S

27.12.23.70

Άλλες συσκευές προστασίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων, π.δ.κ.α., τάσης ≤ 1 000 V,
έντασης > 125 A

8536 30 90

p/st @

S

CPA 27.12.24: Ηλεκτρονόμοι, για τάση ≤ 1 000 V
27.12.24.33

Ηλεκτρονόμοι, τάσης ≤ 60 V, έντασης ≤ 2 A

8536 41 10

p/st @

S

27.12.24.35

Ηλεκτρονόμοι, τάσης ≤ 60 V, έντασης > 2 A

8536 41 90

p/st @

S

27.12.24.50

Ηλεκτρονόμοι και επαφές, τάσης > 60 V

8536 49 00

p/st @

S

CPA 27.12.31: Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση ≤ 1 000 V
27.12.31.30

Ερμάρια ψηφιακού ελέγχου με ενσωματωμένη αυτόματη μηχανή επεξεργασίας
δεδομένων, τάσης ≤ 1 000 V

8537 10 10

p/st @

S

27.12.31.50

Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη, βιομηχανικής χρήσης, τάσης
≤ 1 000 V

8537 10 91

p/st @

S

27.12.31.70

Άλλοι πίνακες για το χειρισμό ή τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, τάσης
≤ 1 000 V

8537 10 99

p/st @

S

CPA 27.12.32: Πίνακες και άλλες διατάξεις, εξοπλισμένες με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας, για τάση > 1 000 V
27.12.32.03

Πίνακες ψηφιακού ελέγχου και παρόμοια 1 000 V < τάσης ≤ 72,5 kV

8537 20 91

p/st @

S

27.12.32.05

Πίνακες ψηφιακού ελέγχου και παρόμοια τάσης > 72,5 kV

8537 20 99

p/st @

S

p/st @

S

—

S

p/st

S

CPA 27.12.40: Μέρη συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματο
27.12.40.30

Πίνακες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 85.37, χωρίς εξο
πλισμό

8538 10 00

27.12.40.90

Άλλα μέρη συσκευών των κλάσεων 85.35 έως 85.37

8538 [90 (11 + 19 + 91 +
99)]

NACE 27.20: Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
CPA 27.20.11: Πρωτογενή ηλεκτρικά στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες (ηλεκτρικές στήλες)
27.20.11.00

Ηλεκτρικά στοιχεία και ηλεκτρικές συστοιχίες

8506 [10 (11 + 15 + 19 +
91 + 95 + 99) + 30 (10 +
30 + 90) + 40 (10 + 30 +
90) + 50 (10 + 30 + 90) +
60 (10 + 30 + 90) + 80 (05
+ 11 + 15 + 90)]

S2
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8506 90 00

—

S

S2

8507 [10 (41 + 49 + 92 +
98)]

p/st

S

Περιγραφή

CPA 27.20.12: Μέρη πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών)
27.20.12.00

Μέρη ηλεκτρικών στηλών και συστοιχιών της κλάσης 85.06

CPA 27.20.21: Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης
27.20.21.00

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης

CPA 27.20.22: Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, εκτός των εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης
27.20.22.10

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, εκτός εκείνων για εμβολοφόρους κινητήρες εκκί
νησης

8507 [20 (41 + 49)]

ce/el

S

27.20.22.50

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, εκτός των συσσωρευτών έλξης και των συσσωρευ
τών για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης

8507 [20 (92 + 98)]

ce/el

S

CPA 27.20.23: Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου, νικελίου-υδρογονωμένου μετάλλου, ιόντων λιθίου, πολυμερούς-λιθίου και νικελίου-σιδήρου και
άλλοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές
27.20.23.00

Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου, νικελίου-υδρογονωμένου μετάλλου, ιόντων λιθίου,
πολυμερούς-λιθίου και νικελίου-σιδήρου και άλλοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές

8507 [30 (20 + 81 + 89) +
40 00 + 80 (20 + 30 + 80)]

p/st @

S

8507 [90 (20 + 30 + 90)]

—

S

kg

S

CPA 27.20.24: Μέρη ηλεκτρικών συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών
27.20.24.00

Μέρη ηλεκτρικών συσσωρευτών (συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστών)

S2

NACE 27.31: Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
CPA 27.31.11: Καλώδια οπτικών ινών που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά
27.31.11.00

Καλώδια από οπτικές ίνες

8544 70 00

CPA 27.31.12: Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών· καλώδια οπτικών ινών (εκτός των καλωδίων που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις
οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά)
27.31.12.00

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών· καλώδια οπτικών ινών (εκτός των καλωδίων
που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά
χωριστά)

9001 [10 (10 + 90)]

kg

S

NACE 27.32: Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
CPA 27.32.11: Μονωμένα σύρματα περιελίξεων
27.32.11.30

Σύρματα για περιελίξεις σμαλτωμένα βερνικωμένα από χαλκό και λοιπά μέταλλα

8544 [11 10 + 19 10]

kg

S

27.32.11.50

Άλλα μονωμένα σύρματα περιελίξεων (έστω και ανοδικώς οξειδωμένα)

8544 [11 90 + 19 90]

kg

S

8544 20 00

kg

S

8544 [42 (10 + 90)]

kg

S

CPA 27.32.12: Ομοαξονικά καλώδια και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί
27.32.12.00

Καλώδια ομοαξονικά για έλεγχο και μετάδοση πληροφοριών εφοδιασμένα ή όχι
μετεμάχια σύνδεσης, για τάση ≤ 80 V

CPA 27.32.13: Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση ≤ 1 000 V
27.32.13.40

Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις ≤ 1 000 V που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια
σύνδεσης
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

8544 [49 (20 + 91 + 93 +
95 + 99)]

kg

S

8544 [60 (10 + 90)]

kg

S

8536 [50 (03 + 05 + 07 +
11 + 15 + 19 + 80)]

p/st @

S

8536 [61 (10 + 90)]

p/st @

S

CPA 27.32.14: Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάση > 1 000 V
27.32.14.00

Καλώδια και σύρματα για μεταφορά ενέργειας, τάσης > 1 kV

NACE 27.33: Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης
CPA 27.33.11: Διακόπτες, για τάση ≤ 1 000 V
27.33.11.00

Διακόπτες, π.δ.κ.α., τάσης ≤ 1 000 V

CPA 27.33.12: Λυχνιολαβές, για τάση ≤ 1 000 V
27.33.12.00

Υποδοχές λαμπτήρων (ντουί), ≤ 1 000 V

CPA 27.33.13: Βύσματα, πρίζες και άλλες συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.
27.33.13.10

Ομοαξονικοί σύνδεσμοι, τάσης ≤ 1 000 V

8536 69 10

p/st @

S

27.33.13.30

Σύνδεσμοι τυπωμένων κυκλωμάτων, τάσης ≤ 1 000 V

8536 69 30

p/st @

S

27.33.13.50

Υποδοχές και βύσματα ρεύματος άλλες από αυτές των ομοαξονικών καλωδίων και
τυπωμένων κυκλωμάτων, τάσεως ≤ 1 000 V

8536 69 90

p/st @

S

27.33.13.60

Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικά κυκλώματα, τάσης ≤ 1 000 V

8536 90 01

p/st @

S

27.33.13.70

Άλλοι σύνδεσμοι και στοιχεία επαφής για καλώδια, ακροδέκτες, τάσης ≤ 1 000 V

8536 90 10

p/st @

S

27.33.13.80

Άλλες συσκευές για συνδέσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων, τάσης ≤ 1 000 V

8536 [70 00 + 90 (20 +
85)]

p/st @

S

CPA 27.33.14: Ηλεκτρικά μονωτικά εξαρτήματα από πλαστικές ύλες
27.33.14.10

Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων, από πλαστική ύλη

3925 90 20

kg

S

27.33.14.30

Μονωτικά εξαρτήματα από πλαστικές ύλες για ηλεκτρικές μηχανές …

8547 20 00

kg

S

p/st

S

p/st

S

NACE 27.40: Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
CPA 27.40.11: Σφραγισμένοι προβολείς
27.40.11.00

Φάροι και προβολείς σφραγισμένοι

8539 10 00

CPA 27.40.12: Λαμπτήρες πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου, εκτός των υπεριωδών ή υπέρυθρων λαμπτήρων
27.40.12.50

Λαμπτήρες πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου (εκτός από λαμπτήρες υπεριωδών
και υπερύθρων ακτίνων): για αυτοκίνητα οχήματα

8539 21 30

Μεθ. σημ.
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P

27.40.12.93

Άλλοι λαμπτήρες βολφραμίου-αλογόνου, τάσης > 100 V

8539 21 92

p/st

S

27.40.12.95

Άλλοι λαμπτήρες βολφραμίου-αλογόνου, τάσης ≤ 100 V

8539 21 98

p/st

S

8539 [22 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 27.40.13: Λαμπτήρες πυράκτωσης ισχύος ≤ 200 W και τάσης > 100 V π.δ.κ.α.
27.40.13.00

Λαμπτήρες πυράκτωσης ισχύος ≤ 200 W, τάσης > 100 V, π.δ.κ.α.

CPA 27.40.14: Λαμπτήρες πυράκτωσης π.δ.κ.α.
27.40.14.60

Λαμπτήρες πυράκτωσης για μοτοσικλέτες ή άλλα μηχανοκίνητα οχήματα εκτός
από φάρους και προβολείς σφραγισμένους και λαμπτήρες βολφραμίου αλογόνων

8539 29 30

p/st

S

27.40.14.90

Λαμπτήρες πυράκτωσης π.δ.κ.α.

8539 [29 (92 + 98)]

p/st

S

CPA 27.40.15: Λαμπτήρες εκκένωσης· υπεριώδεις ή υπέρυθροι λαμπτήρες· λαμπτήρες τόξου
27.40.15.10

Λαμπτήρες εκκένωσης, και σωλήνες εκτός από λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων,
φθορισμού, θερμής καθόδου, με δύο κάλυκες

8539 31 10

p/st

S

27.40.15.30

Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, εκτός από λαμπτήρες υπεριωδών ακτί
νων, φθορισμού, θερμής καθόδου

8539 31 90

p/st

S

27.40.15.50

Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης (εκτός των υπεριωδών λαμπτήρων)

8539 [32 (10 + 50 + 90) +
00)]

p/st

S

27.40.15.70

Άλλοι λαμπτήρες υπεριωδών ή υπερύθρων ακτίνων, λαμπτήρες τόξου

8539 [41 00 + 49 (10 +
30)]

p/st

S

8513 10 00

p/st @

S

9405 [20 (11 + 19 + 30 +
50 + 91 + 99)]

p/st @

S

9405 50 00

p/st @

S

9405 [60 (20 + 80)]

p/st @

S

9405 [10 (21 + 28 + 30 +
50 + 91 + 98)]

p/st @

S

CPA 27.40.21: Φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες που λειτουργούν με ξηρές στήλες, συσσωρευτές, μαγνητοηλεκτρικές συσκευές
27.40.21.00

Φορητά ηλεκτρικά φωτιστικά σώματα με δική τους πηγή ενέργειας: συσσωρευτές,
μαγνητογεννήτριες

CPA 27.40.22: Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τραπεζιού, γραφείου, κομοδίνου ή λυχνοστάτες
27.40.22.00

Λάμπες επιτραπέζιες, γραφείου ή κομοδίνου και λυχνοστάτες

CPA 27.40.23: Μη ηλεκτρικοί λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα
27.40.23.00

Μη ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού

CPA 27.40.24: Φωτεινές πινακίδες, φωτεινές επιγραφές και παρόμοια είδη
27.40.24.00

Φωτεινές διαφημιστικές και ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη

CPA 27.40.25: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
27.40.25.00

Πολύφωτα και άλλα φωτιστικά σώματα οροφής ή τοίχου

Μεθ. σημ.
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st

S

9405 30 00

p/st @

S

9405 40 10

p/st @

S

kg

S

p/st @

S

8539 [90 (10 + 90)]

—

S

S2

S2

Μεθ. σημ.

CPA 27.40.31: Φωτογραφικές λυχνίες φλας, «κύβοι» φλας και παρόμοια είδη
27.40.31.00 z

Φωτογραφικές λυχνίες φλας, «κύβοι» φλας και παρόμοια είδη

9006 69 00

CPA 27.40.32: Φωτιστικές διατάξεις των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα
27.40.32.00

Ηλεκτρικές γιρλάντες φωτισμού χριστουγεννιάτικων δένδρων

CPA 27.40.33: Προβολείς και σποτ
27.40.33.00

Άλλες εγκαταστάσεις φωτισμού: προβολείς

CPA 27.40.39: Άλλοι λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα π.δ.κ.α.
27.40.39.10

Εξοπλισμός φωτισμού και οπτικής σηματοδότησης π.δ.κ.α.

8512 20 00

27.40.39.30

Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού

9405 [40 (31 + 35 + 39 +
91 + 95 + 99)]

CPA 27.40.41: Μέρη λαμπτήρων πυράκτωσης ή εκκένωσης
27.40.41.00

Μέρη λαμπτήρων και σωλήνων πυράκτωσης ή εκκένωσης

CPA 27.40.42: Μέρη λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
27.40.42.30

Μέρη φορητών φωτιστικών σωμάτων της κλάσης 85.13

8513 90 00

—

S

27.40.42.50

Μέρη φωτιστικών εγκαταστάσεων (εκτός από γυάλινα και πλαστικά)

9405 99 00

—

S

NACE 27.51: Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
CPA 27.51.11: Ψυγεία και καταψύκτες, οικιακού τύπου
27.51.11.10

Συνδυασμένα ψυγεία-καταψύκτες, με χωριστές εξωτερικές πόρτες

8418 [10 (20 + 80)]

p/st

S

27.51.11.33

Ψυγεία οικιακού τύπου

8418 [21 (10 + 51 + 91 +
99) + 00)]

p/st

S

27.51.11.35

Ένθετα ψυγεία

8418 21 59

p/st

S

27.51.11.50

Καταψύκτες οριζόντιου τύπου (τύπου κασέλας) χωρητικότητας ≤ 800 l

8418 [30 (20 + 80)]

p/st

S

27.51.11.70

Καταψύκτες κατακόρυφου τύπου (τύπου ερμαρίου), χωρητικότητας ≤ 900 l

8418 [40 (20 + 80)]

p/st

S

8422 11 00

p/st

S

CPA 27.51.12: Πλυντήρια πιάτων, οικιακού τύπου
27.51.12.00

Οικιακά πλυντήρια πιάτων
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CPA 27.51.13: Πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια ρούχων, οικιακού τύπου
27.51.13.00

Πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια ρούχων, οικιακού τύπου

8450 [11 (11 + 19 + 90) +
12 00 + 19 00] + 21 00]

CPA 27.51.14: Ηλεκτρικές κουβέρτες
27.51.14.00

Ηλεκτρικές κουβέρτες

6301 10 00

CPA 27.51.15: Ανεμιστήρες και απορροφητήρες εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου
27.51.15.30

Ανεμιστήρες

8414 51 00

p/st

S

27.51.15.80

Απορροφητήρες με μεγαλύτερη διάσταση ≤ 120 cm

8414 60 00

p/st

S

CPA 27.51.21: Ηλεκτρομηχανικές οικιακές συσκευές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
27.51.21.23

Ηλεκτρικές σκούπες με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, με ισχύ που δεν υπερ
βαίνει τα 1 500 W, οι οποίες διαθέτουν δοχείο συλλογής με χωρητικότητα που
δεν υπερβαίνει τα 20 l

8508 11 00

p/st

S

27.51.21.25

Άλλοι απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες) με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα

8508 19 00

p/st

S

27.51.21.70

Αναμικτήρες τροφών, συσκευές αλέσματος τροφών, αποχυμωτές, κ.λπ.

8509 40 00

p/st

S

27.51.21.90

Άλλες ηλεκτρομηχανικές οικιακές συσκευές

8509 80 00

kg

S

p/st

S

CPA 27.51.22: Ξυριστικές, αποτριχωτικές και κουρευτικές συσκευές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
27.51.22.00

Ξυριστικές, αποτριχωτικές και κουρευτικές συσκευές, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα

8510 [10 00 + 20 00 +
30 00]

CPA 27.51.23: Ηλεκτροθερμικές συσκευές κομμωτικής ή στεγνωτήρες χεριών· ηλεκτρικά σίδερα
27.51.23.13

Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες μαλλιών τύπου κάσκας

8516 31 10

p/st

S

27.51.23.15

Άλλοι στεγνωτήρες μαλλιών

8516 31 90

p/st

S

27.51.23.30

Άλλες συσκευές κομμωτικής

8516 32 00

p/st @

S

27.51.23.50

Ηλεκτροθερμικές συσκευές στέγνωσης χεριών

8516 33 00

p/st

S

27.51.23.70

Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

8516 [40 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 27.51.24: Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές
27.51.24.10

Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι απορροφητήρες στερεών και υγρών υλών, οικιακής χρήσης, (εκτός εκείνων με
ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα)

8508 60 00

p/st

S

27.51.24.30

Ηλεκτρικές καφετιέρες και τσαγιέρες

8516 71 00

p/st

S

27.51.24.50

Ηλεκτρικές φρυγανιέρες

8516 72 00

p/st

S

Μεθ. σημ.
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Ηλεκτροθερμικές συσκευές οικιακής χρήσης (εκτός από συσκευές για την περιποί
ηση των μαλλιών ή για το στέγνωμα των χεριών, για τη θέρμανση του χώρου ή
του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις, θερμαντήρες νερού, θερμοσυσκευές που
βυθίζονται στο νερό, σίδερα σιδερώματος, συσκευές μικροκυμάτων, φούρνους και
κουζίνες, εστίες και πλάκες για μαγείρεμα, σχάρες και ψηστιέρες, συσκευές για την
παρασκευή καφέ ή τσαγιού, φρυγανιέρες και φριτέζες)
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p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 27.51.25: Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίοι ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρες εμβάπτισης
27.51.25.30

Στιγμιαίοι ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού (θερμοσίφωνες)

8516 10 11

p/st

S

27.51.25.50

Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού (θερμοσίφωνες)

8516 10 19

p/st

S

27.51.25.70

Ηλεκτρικοί θερμαντήρες εμβάπτισης

8516 10 90

p/st

S

CPA 27.51.26: Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους
27.51.26.30

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα με θερμοσυσσώρευση (θερμοσυσσωρευτές)

8516 21 00

p/st

S

27.51.26.50

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικοί θερμοπομποί και θερμαντικά σώματα με
ανεμιστήρα

8516 [29 (10 + 50 + 91)]

p/st

S

27.51.26.90

Άλλα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα

8516 29 99

p/st

S

8516 50 00

p/st

S

CPA 27.51.27: Φούρνοι μικροκυμάτων
27.51.27.00

Φούρνοι μικροκυμάτων

CPA 27.51.28: Άλλοι φούρνοι· κουζίνες, πλάκες (μάτια) μαγειρέματος, καμινέτα· σχάρες μαγειρέματος, ψηστιέρες
27.51.28.10

Κουζίνες (συσκευές)

8516 60 10

p/st

S

27.51.28.33

Επιφάνειες μαγειρεύματος με μια ή περισσότερες ηλεκτρικές εστίες (μάτια), για
ένθεση

8516 60 51

p/st

S

27.51.28.35

Άλλες επιφάνειες μαγειρέματος με μια ή περισσότερες εστίες (μάτια)

8516 60 59

p/st

S

27.51.28.50

Εσχάρες και ψηστιέρες

8516 60 70

p/st

S

27.51.28.70

Ένθετοι ηλεκτρικοί φούρνοι

8516 60 80

p/st

S

27.51.28.90

Άλλοι ηλεκτρικοί φούρνοι

8516 60 90

p/st

S

8516 [80 (20 + 80)]

kg

S

CPA 27.51.29: Ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις
27.51.29.00

Ηλεκτρικές θερμαντικές αντιστάσεις

CPA 27.51.30: Μέρη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.51.30.10

Μέρη ηλεκτρικών σκουπών

8508 70 00

—

S

S2

27.51.30.30

Μέρη ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
(εξαιρούνται μέρη ηλεκτρικών σκουπών)

8509 90 00

—

S

S2

L 262/194

PRODCOM

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

27.51.30.50

Μέρη ηλεκτρικών ξυριστικών και κουρευτικών μηχανών της κλάσης 85.10

8510 90 00

—

S

S2

27.51.30.70

Μέρη των θερμικών συσκευών της κλάσης 85.16

8516 90 00

—

S

S2

NACE 27.52: Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

CPA 27.52.11: Οικιακές συσκευές για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από σίδηρο ή χάλυβα ή από χαλκό, μη ηλεκτρικές
27.52.11.13

Συσκευές μαγειρεύματος και θέρμανσης πιάτων με αέρια ή μικτά καύσιμα κ.λπ.
από σίδηρο ή χάλυβα

7321 11 10

p/st

S

27.52.11.15

Άλλες συσκευές μαγειρεύματος και θέρμανσης πιάτων, κ.λπ. για αέρια καύσιμα
κ.λπ., από σίδηρο ή χάλυβα

7321 11 90

p/st

S

27.52.11.90

Άλλες οικιακές συσκευές για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από σίδηρο ή
χάλυβα ή από χαλκό, μη ηλεκτρικές

7321 [12 00 + 19 00] +
19 10]

p/st @

S

S2

CPA 27.52.12: Άλλες οικιακές συσκευές, για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα
27.52.12.33

Άλλες συσκευές για αέρια καύσιμα, από σίδηρο ή χάλυβα, με ενσωματωμένη
διάταξη εξαγωγής αερίου (εξαεριστήρας)

7321 81 10

p/st

S

27.52.12.35

Άλλες συσκευές για αέρια καύσιμα, από σίδηρο ή χάλυβα

7321 81 90

p/st

S

27.52.12.50

Οικιακές συσκευές για υγρά καύσιμα, από σίδηρο ή χάλυβα, με ενσωματωμένη
διάταξη εξαγωγής αερίων (εξαεριστήρας) (εκτός από συσκευές για μαγείρεμα και
ζέσταμα φαγητών)

7321 [82 (10 + 90)]

p/st

S

27.52.12.70

Άλλες συσκευές για στερεά καύσιμα, από σίδηρο ή χάλυβα

7321 89 00

p/st

S

7322 90 00

p/st @

S

8419 [11 00 + 19 00]

p/st @

S

CPA 27.52.13: Θερμαντήρες αέρα ή διανεμητές θερμού αέρα π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικοί
27.52.13.00

Θερμαντήρες αέρα ή διανεμητές θερμού αέρα π.δ.κ.α., από σίδηρο ή χάλυβα, μη
ηλεκτρικοί

CPA 27.52.14: Θερμαντήρες νερού, στιγμιαίοι ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικοί
27.52.14.00

Μη ηλεκτρικοί στιγμιαίοι θερμαντήρες και συσσωρευτές νερού

CPA 27.52.20: Μέρη θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και μέρη παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.52.20.00

Μέρη των μη ηλεκτρικών συσκευών μαγειρεύματος, από σίδηρο ή χάλυβα, των
διακρίσεων 7321.11 έως 7321.83

7321 90 00

—

S

5.10.2010

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 262/195

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

—

S

Μεθ. σημ.

NACE 27.90: Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
CPA 27.90.11: Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν χωριστές λειτουργίες
27.90.11.50

Μηχανές μετάφρασης ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά, ενισχυτές
κεραιών και άλλες ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν δική τους λειτουρ
γία και δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλού στο κεφάλαιο ΕΣ 85 (εκτός
από ηλιακούς πάγκους, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα)

8543 [70 (10 + 30 + 60 +
90)]

CPA 27.90.12: Ηλεκτρικοί μονωτήρες· μονωτικά εξαρτήματα για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό· αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων
27.90.12.30

Ηλεκτρικοι μονωτήρες από άλλα υλικά, π.δ.κ.α.

8546 [90 (10 + 90)]

kg

S

27.90.12.80

Αγωγοί, οχετοί και σωλήνες καλωδιώσεων, με εσωτερική μόνωση

8547 90 00

kg

S

CPA 27.90.13: Ηλεκτρόδια άνθρακα και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα για ηλεκτρολογική χρήση
27.90.13.30

Ηλεκτρόδια από άνθρακα για κλιβάνους

8545 11 00

kg

S

27.90.13.50

Ηλεκτρόδια από άνθρακα (εκτός από αυτά που προορίζονται για κλιβάνους)

8545 [19 (10 + 90)]

kg

S

27.90.13.70

Ψήκτρες από άνθρακα

8545 20 00

kg

S

27.90.13.90

Είδη από γραφίτη ή άλλου είδους άνθρακα, π.δ.κ.α., για ηλεκτρολογική χρήση

8545 [90 (10 + 90)]

kg

S

CPA 27.90.20: Ενδεικτικές οθόνες υγρού κρυστάλλου ή διόδου εκπομπής φωτός· ηλεκτρικές μονάδες ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης
27.90.20.20

Πινακίδες ενδείξεων με διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

8531 [20 (40 + 95)]

kg

S

27.90.20.50

Πίνακες ενδείξεων με διόδους φωτοεκπομπής (LED)

8531 20 20

kg

S

27.90.20.80

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης π.δ.κ.α.

8531 [80 (20 + 95)]

kg

S

CPA 27.90.31: Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικές μηχανές και
συσκευές για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή περιτετηγμένων μεταλλικών καρβιδίων
27.90.31.09

Εργαλεία και πιστόλια συγκόλλησης

8515 11 00

p/st @

S

27.90.31.18

Άλλες μηχανές και συσκευές σκληρής και μαλακής συγκόλλησης

8515 19 00

p/st @

S

27.90.31.45

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση

8515 [21 00 + 29 (10 +
90)]

p/st @

S

27.90.31.54

Αυτόματες μηχανές για τη συγκόλληση μετάλλων με ηλεκτρικό τόξο (περιλαμβα
νομένου και τόξου πλάσματος)

8515 31 00

p/st @

S

27.90.31.63

Άλλες μηχανές για χειρωνακτική συγκόλληση με επικαλυμένα ηλεκτρόδια

8515 [39 (13 + 18)]

p/st @

S

27.90.31.72

Άλλες συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο σε προστατευτική ατμόσφαιρα

8515 39 90

p/st @

S

27.90.31.81

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση και την επεξεργασία μετάλλων

8515 [80 (11 + 19)]

p/st

S

27.90.31.91

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση θερμοπλαστικών υλικών
(εκτός από τους συγκολλητές σύρματος που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
διατάξεων ημιαγωγών)

8515 80 90

p/st

S
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CPA 27.90.32: Μέρη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικές
μηχανές και συσκευές για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή περιτετηγμένων μεταλλικών καρβιδίων
27.90.32.00

Μέρη των μηχανών και συσκευών για κάθε είδους συγκόλληση (κλάση 85.15)

8515 90 00

—

S

S2

CPA 27.90.33: Μέρη άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού· ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.
27.90.33.30

Μέρη συσκευών της κλάσης 85.30

8530 90 00

—

S

S2

27.90.33.50

Μέρη συσκευών της κλάσης 85.31

8531 [90 (20 + 85)]

—

S

S2

27.90.33.70

Μέρη ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών με ιδιαίτερη λειτουργία, π.δ.κ.α.

8543 90 00

—

S

S2

27.90.33.90

Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών, π.δ.κ.α., του παρόντος κεφαλαίου

8548 [90 (20 + 90)]

—

S

CPA 27.90.40: Άλλος ηλεκτρικός εξοπλισμός π.δ.κ.α.(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητών· ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων·
ηλεκτρομαγνητικών ανυψωτικών κεφαλών· ηλεκτρικών επιταχυντών σωματιδίων· ηλεκτρικών γεννητριών σημάτων και συσκευών για
ηλεκτροεπικάλυψη, ηλεκτρόλυση, ηλεκτροφόρηση)
27.90.40.10

Επιταχυντές σωματιδίων

8543 10 00

kg

S

27.90.40.30

Γεννήτριες σημάτων

8543 20 00

kg

S

27.90.40.50

Ηλεκτρομαγνητικές συζεύξεις, συμπλέκτες και πέδες (φρένα)

8505 20 00

p/st @

S

27.90.40.60

Ηλεκτρομαγνήτες και ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης και τα μέρη τους
(εκτός από μαγνήτες για ιατρική χρήση)· πλάκες υποστήριξης, σφιγκτήρες και
παρόμοιες μόνιμα μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις στερέωσης και τα
μέρη τους

8505 [90 (10 + 30 + 50 +
90)]

kg

S

27.90.40.70

Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα

8543 [70 (51 + 55 + 59)]

p/st

S

8532 10 00

p/st @

S

CPA 27.90.51: Σταθεροί πυκνωτές για κυκλώματα των 50/60 Hz με διεκπεραιωτική ικανότητα αέργου ισχύος ≥ 0,5 kvar
27.90.51.00

Σταθεροί πυκνωτές για κυκλώματα 50/60 Hz, ισχύος > 0,5 kvar

CPA 27.90.52: Άλλοι σταθεροί πυκνωτές
27.90.52.20

Σταθεροί ηλεκτρικοί πυκνωτές με ταντάλιο ή αργίλιο (εκτός από πυκνωτές ισχύος)

8532 [21 00 + 22 00]

p/st @

S

27.90.52.40

Άλλοι σταθεροί ηλεκτρικοί πυκνωτές π.δ.κ.α.

8532 [23 00 + 24 00 +
25 00 + 29 00]

p/st @

S

8532 30 00

p/st @

S

8533 21 00

p/st @

S

CPA 27.90.53: Μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι (αυτόματοι) πυκνωτές
27.90.53.00

Μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι πυκνωτές

CPA 27.90.60: Ηλεκτρικές αντιστάσεις, εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων
27.90.60.35

Σταθερές ηλεκτρικές αντιστάσεις με διεκπεραιωτική ικανότητα ισχύος έως 20 W
(εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων και των σταθερών αντιστάσεων με άνθρακα,
συσσωματωμένες ή με στρώσεις)

S2
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

27.90.60.37

Σταθερές ηλεκτρικές αντιστάσεις με διεκπεραιωτική ικανότητα ισχύος άνω των
20 W (εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων και των σταθερών αντιστάσεων με
άνθρακα, συσσωματωμένες ή με στρώσεις)

8533 29 00

p/st @

S

27.90.60.55

Μεταβλητές αντιστάσεις με περιέλιξη, ισχύος ≤ 20 W

8533 31 00

p/st @

S

27.90.60.57

Μεταβλητές αντιστάσεις με περιέλιξη, ισχύος > 20 W

8533 39 00

p/st @

S

27.90.60.80

Αντιστάσεις
θερμαντικές
τες και τα
θερμαντικές

8533 [10 00 + 40 (10 +
90)]

p/st @

S

σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή με στρώσεις (εκτός από
αντιστάσεις)· αντιστάσεις μεταβλητές, συμπεριλαμβάνονται οι ρεοστά
ποτενσιόμετρα (εκτός από αντιστάσεις μεταβλητές σε περιέλιξη και
αντιστάσεις)

Μεθ. σημ.

CPA 27.90.70: Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης, ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους, δρόμους,
εσωτερικές υδάτινες οδούς, χώρους στάθμευσης, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων
27.90.70.10

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας και ελέγχου για σιδηροδρόμους
και τροχιοδρόμους

8530 10 00

—

S

27.90.70.30

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας και ελέγχου για οδικό δίκτυο και
για εσωτερικές υδάτινες οδούς

8530 80 00

kg

S

8532 90 00

—

S

S2

8533 90 00

—

S

S2

CPA 27.90.81: Μέρη ηλεκτρικών πυκνωτών
27.90.81.00

Μέρη πυκνωτών της κλάσης 85.32, (μεταβλητών ή ρυθμιζομένων)

CPA 27.90.82: Μέρη ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και ποτενσιόμετρων
27.90.82.00

Μέρη ηλεκτρικών αντιστάσεων, ρεοστατών και ποτενσιομέτρων

NACE 28.11: Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
CPA 28.11.11: Εξωλέμβιοι κινητήρες για θαλάσσια προώθηση
28.11.11.00

Εξωλέμβιοι κινητήρες με ανάφλεξη δια σπινθήρα, για την προώθηση σκαφών

8407 [21 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

CPA 28.11.12: Κινητήρες για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα•· άλλοι κινητήρες
28.11.12.00

Κινητήρες για θαλάσσια προώθηση, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλε
κτρικό σπινθήρα (εκτός από εξωλέμβιους κινητήρες). Κινητήρες εσωτερικής καύσης
με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με
ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως) (εκτός από κινητήρες αεροσκαφών και
κινητήρες οχημάτων με παλινδρομικό έμβολο)

8407 [29 00 + 90 (10 + 50
+ 80 + 90)]

p/st

S

CPA 28.11.13: Άλλοι εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
28.11.13.11

Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης (ντήζελ ή ημι-ντήζελ) στους οποίους η
ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση για θαλάσσια προώθηση ισχύος έως 200 kW

8408 [10 (23 + 27 + 31 +
39 + 41 + 49)]

p/st

S

28.11.13.15

Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης (ντήζελ ή ημι-ντήζελ) στους οποίους η
ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση για θαλάσσια προώθηση ισχύος άνω των 200 kW
αλλά έως 1 000 kW

8408 [10 (51 + 59 + 61 +
69 + 71 + 79)]

p/st

S

28.11.13.19

Πετρελαιοκινητήρες (ντήζελ), με ανάφλεξη δια συμπίεσης, για την προώθηση σκα
φών, καινούργιοι, ισχύος > 1 000 kW

8408 [10 (81 + 89 + 91 +
99)]

p/st

S

L 262/198

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Όγκος
Φυσ. μον.

P

28.11.13.20

Άλλοι κινητήρες για την προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων

8408 90 21

p/st

S

28.11.13.31

Κινητήρες βιομηχανικών χρήσεων ισχύος ≤ 15 kW

8408 90 41

p/st

S

28.11.13.33

Κινητήρες βιομηχανικών χρήσεων ισχύος από 15 kW έως 30 kW

8408 90 43

p/st

S

28.11.13.35

Κινητήρες βιομηχανικών χρήσεων ισχύος από 30 kW έως 50 kW

8408 90 45

p/st

S

28.11.13.37

Κινητήρες, βιομηχανικών χρήσεων, ισχύος > 50 kW και ≤ 100 kW

8408 90 47

p/st

S

28.11.13.53

Κινητήρες, βιομηχανικών χρήσεων, ισχύος > 100 kW και ≤ 200 kW

8408 90 61

p/st

S

28.11.13.55

Κινητήρες, βιομηχανικών χρήσεων, ισχύος > 200 kW και ≤ 300 kW

8408 90 65

p/st

S

28.11.13.57

Κινητήρες, βιομηχανικών χρήσεων, ισχύος > 300 kW και ≤ 500 kW

8408 90 67

p/st

S

28.11.13.73

Κινητήρες, βιομηχανικών χρήσεων, ισχύος > 500 kW και ≤ 1 000 kW

8408 90 81

p/st

S

28.11.13.75

Κινητήρες, βιομηχανικών χρήσεων, ισχύος > 1 000 kW

8408 [90 (85 + 89)]

p/st

S

8406 [10 00 + 81 00 +
82 00]

kW @

S

8410 [11 00 + 12 00 +
13 00]

kW @

S

kW @

S

8502 31 00

p/st

S

8406 [90 (10 + 90)]

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.11.21: Ατμοστρόβιλοι κάθε είδους
28.11.21.60

Ατμοστρόβιλοι παντός τύπου

CPA 28.11.22: Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί
28.11.22.00

Υδροστρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί

CPA 28.11.23: Αεριοστρόβιλοι, εκτός των στροβιλοκινητήρων και των ελικοστροβιλοκινητήρων
28.11.23.00

Άλλοι αεριοστρόβιλοι

8411 [81 00 + 82 (20 + 60
+ 80)]

CPA 28.11.24: Αεροστρόβιλοι
28.11.24.00

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, που λειτουργούν με αιολική ενέργεια

CPA 28.11.31: Μέρη ατμοστροβίλων κάθε είδους
28.11.31.00

Μέρη ατμοστροβίλων

S2
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

—

S

S2

—

S

CPA 28.11.32: Μέρη υδραυλικών στροβίλων, υδραυλικών τροχών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών
28.11.32.00

Μέρη υδροστροβίλων και υδραυλικών τροχών (περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές)

8410 90 00

CPA 28.11.33: Μέρη αεριοστροβίλων, εκτός των στροβιλοκινητήρων και των ελικοστροβιλοκινητήρων
28.11.33.00

Μέρη αεριοστροβίλων (εκτός από στροβιλωθητές και ελικοστρόβιλους)

8411 99 00

CPA 28.11.41: Μέρη κινητήρων εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, εκτός από μέρη για κινητήρες αεροσκαφών
28.11.41.00

Μέρη κινητήρων εσωτερικής καύσης

8409 91 00

—

S

S2

8409 99 00

—

S

S2

CPA 28.11.42: Μέρη άλλων κινητήρων π.δ.κ.α.
28.11.42.00

Μέρη πετρελαιοκινητήρων (ντήζελ)

NACE 28.12: Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
CPA 28.12.11: Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα γραμμικής κίνησης (κύλινδροι)
28.12.11.30

Άλλοι υδραυλικοί κύλινδροι

8412 21 80

p/st @

S

28.12.11.80

Μηχανές και κινητήρες λειτουργίας δια πεπιεσμένου αέρα (πνευματικής λειτουρ
γίας), γραμμικής ενέργειας (κύλινδροι)

8412 31 00

p/st @

S

p/st @

S

CPA 28.12.12 : Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα περιστροφικής κίνησης
28.12.12.00

Υδραυλικοί κινητήρες και κινητήρες πεπιεσμένου αέρα περιστροφικής κίνησης

8412 [29 (81 + 89) + 39 00
+ 80 (10 + 80)]

CPA 28.12.13: Υδραυλικές αντλίες
28.12.13.20

Άλλες εμβολοφόρες αντλίες (υδραυλικής ισχύος)

8413 50 61

p/st

S

28.12.13.50

Άλλες ελαιουδραυλικές αντλίες, αντλίες με οδοντωτό τροχό

8413 60 31

p/st

S

28.12.13.80

Ελαιουδραυλικές αντλίες (πτερυγωτές αντλίες)

8413 60 61

p/st

S

CPA 28.12.14: Υδραυλικές δικλείδες και δικλείδες πεπιεσμένου αέρα
28.12.14.20

Υποβιβαστές πίεσης συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες

8481 10 05

kg

S

28.12.14.50

Βαλβίδες (δικλείδες) για τον έλεγχο της ελαιοϋδραυλικής μετάδοσης της κίνησης

8481 20 10

kg

S

28.12.14.80

Βαλβίδες (δικλείδες) για τον έλεγχο της με πεπιεσμένο αέρα λειτουργούσας (πνευ
ματικής) μετάδοσης της κίνησης

8481 20 90

kg

S

CPA 28.12.15: Υδραυλικά συγκροτήματα
28.12.15.30

Συγκροτήματα αντλιών (παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες)

8413 50 20

p/st @

S

28.12.15.80

Άλλες περιστροφικές ογκομετρικές αντλίες (υδραυλικά συγκροτήματα)

8413 60 20

p/st @

S

8412 21 20

p/st @

S

CPA 28.12.16: Υδραυλικά συστήματα
28.12.16.30

Κινητήρες και μηχανές υδραυλικής ισχύος, γραμμικής ενέργειας, υδραυλικά συστή
ματα (κύλινδροι)
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st @

S

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.12.20: Μέρη υδραυλικών συστημάτων
28.12.20.00

Μέρη υδραυλικών συστημάτων

8412 [90 (20 + 40 + 80)]

NACE 28.13: Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
CPA 28.13.11: Αντλίες για καύσιμα, λιπαντικά, ψυκτικά μέσα και σκυρόδεμα
28.13.11.05

Αντλίες διανομής καυσίμων ή λιπαντικών, για σταθμούς καυσίμων ή για συνεργεία
αυτοκινήτων

8413 11 00

p/st

S

28.13.11.25

Άλλες αντλίες για ρευστά, με μετρητική συσκευή ή σχεδιασμένα να εφοδιαστούν
με μετρητική συσκευή

8413 19 00

p/st

S

28.13.11.45

Χειροκίνητες αντλίες ρευστών

8413 20 00

p/st

S

28.13.11.65

Αντλίες καυσίμων, λιπαντικών ή ψυκτικών μέσων για κινητήρες εσωτερικής καύσης

8413 [30 (20 + 80)]

p/st

S

28.13.11.85

Αντλίες σκυροδέματος

8413 40 00

p/st

S

CPA 28.13.12: Άλλες παλινδρομικές αντλίες εκτόπισης για υγρά
28.13.12.20

Δοσομετρικές αντλίες

8413 50 40

p/st

S

28.13.12.50

Ογκομετρικές εμβολοφόρες αντλίες, εν σειρά, παλινδρομικές

8413 50 69

p/st

S

28.13.12.80

Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες

8413 50 80

p/st

S

CPA 28.13.13: Άλλες περιστροφικές αντλίες εκτόπισης για υγρά
28.13.13.20

Άλλες αντλίες με οδοντωτό τροχό

8413 60 39

p/st

S

28.13.13.40

Άλλες πτερυγωτές αντλίες

8413 60 69

p/st

S

28.13.13.60

Ελικοφυγοκεντρικές αντλίες

8413 60 70

p/st

S

28.13.13.80

Άλλες περιστροφικές ογκομετρικές αντλίες

8413 60 80

p/st

S

CPA 28.13.14: Άλλες φυγοκεντρικές αντλίες για υγρά· άλλες αντλίες
28.13.14.13

Μονοβάθμιες καταδυόμενες περιστροφικές αντλίες αποξήρανσης

8413 70 21

p/st

S

28.13.14.15

Πολυβάθμιες καταδυόμενες περιστροφικές αντλίες

8413 70 29

p/st

S

28.13.14.17

Αντλίες κυκλοφορητών θέρμανσης, οικιακές, στεγανές

8413 70 30

p/st

S

28.13.14.20

Περιστροφικές αντλίες με διάμετρο στομίου ≤ 15 mm

8413 70 35

p/st

S

28.13.14.30

Φυγοκεντρικές αντλίες ραβδωτού τροχού και αντλίες με ηλεκτρικές ραβδώσεις

8413 70 45

p/st

S

S2
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

28.13.14.51

Ολόσωμες μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες απλής ροής

8413 70 51

p/st

S

28.13.14.53

Μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες απλής ροής

8413 70 59

p/st

S

28.13.14.55

Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες ακτινικής πολλαπλής ροής

8413 70 65

p/st

S

28.13.14.60

Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες ακτινικής ροής

8413 70 75

p/st

S

28.13.14.71

Μονοβάθμιες περιστροφικές αντλίες, ελικοφυγοκεντρικές ή ελικοειδείς (ακτινικής
ροής)

8413 70 81

p/st

S

28.13.14.75

Πολυβάθμιες περιστροφικές αντλίες, ελικοφυγοκεντρικές ή ελικοειδείς (ακτινικής
ροής)

8413 70 89

p/st

S

28.13.14.80

Άλλες αντλίες για ρευστά, διατάξεις ανύψωσης ρευστών

8413 [81 00 + 82 00]

p/st

S

CPA 28.13.21: Αντλίες κενού
28.13.21.70

Αντλίες κενού με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, μοριακές αντλίες,
αντλίες με λωβούς (αντλίες Roots), αντλίες διάχυσης, κρυογενικές αντλίες, και
αντλίες προσρόφησης

8414 [10 (25 + 81)]

p/st

S

28.13.21.90

Άλλες αντλίες κενού

8414 [10 (20 + 89)]

p/st

S

8414 [20 (20 + 80)]

p/st

S

8414 [30 (20 + 81 + 89)]

p/st

S

8414 [40 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.13.22: Χειροκίνητες ή ποδοκίνητες αεραντλίες
28.13.22.00

Χειροκίνητες ή ποδοκίνητες αντλίες αέρα

CPA 28.13.23: Συμπιεστές για ψυκτικό εξοπλισμό
28.13.23.00

Συμπιεστές για ψυκτικό εξοπλισμό

CPA 28.13.24: Αεροσυμπιεστές στερεωμένοι σε τροχοφόρο σκελετό για ρυμούλκηση
28.13.24.00

Αεροσυμπιεστές στερεωμένοι σε τροχοφόρο σκελετό για ρυμούλκηση

CPA 28.13.25: Στροβιλοσυμπιεστές
28.13.25.30

Στροβιλοσυμπιεστές, μονοβάθμιοι

8414 80 11

p/st

S

28.13.25.50

Στροβιλοσυμπιεστές, πολυβάθμιοι

8414 80 19

p/st

S

CPA 28.13.26: Παλινδρομικοί συμπιεστές μετατόπισης
28.13.26.30

Ογκομετρικοί παλινδρομικοί συμπιεστές με δυνατότητα παραγωγής υπερπίεσης <
15 bar και παροχής < 60 m3/h

8414 80 22

p/st

S

28.13.26.50

Ογκομετρικοί παλινδρομικοί συμπιεστές με δυνατότητα παραγωγής υπερπίεσης <
15 bar και παροχής > 60 m3/h

8414 80 28

p/st

S

28.13.26.70

Ογκομετρικοί παλινδρομικοί συμπιεστές με δυνατότητα παραγωγής υπερπίεσης <
15 bar και παροχής < 120 m3/h

8414 80 51

p/st

S

28.13.26.90

Ογκομετρικοί παλινδρομικοί συμπιεστές με δυνατότητα παραγωγής υπερπίεσης >
15 bar και παροχής > 120 m3/h

8414 80 59

p/st

S

Μεθ. σημ.
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CPA 28.13.27: Περιστροφικοί συμπιεστές μετατόπισης, μονοαξονικοί ή πολυαξονικοί
28.13.27.30

Ογκομετρικοί περιστροφικοί συμπιεστές, μονοαξονικοί

8414 80 73

p/st

S

28.13.27.53

Ογκομετρικοί περιστροφικοί κοχλιοφόροι συμπιεστές, πολυαξονικοί

8414 80 75

p/st

S

28.13.27.55

Άλλοι πολυαξονικοί ογκομετρικοί περιστροφικοί συμπιεστές

8414 80 78

p/st

S

8414 80 80

p/st

S

8413 [91 00 + 92 00]

—

S

S2

—

S

S2

CPA 28.13.28: Άλλοι συμπιεστές
28.13.28.00

Άλλοι συμπιεστές της ΕΣ 8414

CPA 28.13.31: Μέρη αντλιών· μέρη ανυψωτών υγρών
28.13.31.00

Μέρη αντλιών για ρευστά και διατάξεων ανύψωσης ρευστών

CPA 28.13.32: Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, απορροφητήρων
28.13.32.00

Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστή
ρων, περιβλημάτων κ.λπ.

8414 90 00

NACE 28.14: Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
CPA 28.14.11: Βαλβίδες (δικλείδες) μείωσης της πίεσης, δικλείδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές δικλείδες
28.14.11.20

Υποβιβαστές πίεσης από χυτοσίδηρο ή χάλυβα μη εφοδιασμένοι με φίλτρα ή
λειαντήρες

8481 10 19

kg

S

28.14.11.40

Υποβιβαστές πίεσης εκτός αυτών από χυτοσίδηρο ή χάλυβα μη εφοδιασμένοι με
φίλτρα ή λειαντήρες

8481 10 99

kg

S

28.14.11.60

Βαλβίδες συγκράτησης και βαλβίδες αντεπιστροφής για άκαμπτους ή εύκαμπτους
σωλήνες κ.λπ.

8481 [30 (91 + 99)]

kg

S

28.14.11.70

Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροθαλάμοι

8481 80 40

kg

S

28.14.11.80

Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας για σωληνώσεις, λέβητες, δεξαμενές, βαρέλια
ή παρόμοια δοχεία

8481 [40 (10 + 90)]

kg

S

CPA 28.14.12: Είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες), κάνουλες, βαλβίδες (δικλείδες) για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και
παρόμοια είδη· δικλείδες σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης
28.14.12.33

Άλλα είδη κρουνοποιϊας, όπως βαλβίδες, είδη για εγκαταστάσεις υγιεινής, κρουνοί
ανάμιξης κ.λπ.

8481 80 11

kg

S

28.14.12.35

Άλλα είδη κρουνοποιϊας για εγκαταστάσεις υγιεινής

8481 80 19

kg

S

28.14.12.53

Θερμοστατικοί κρουνοί σωμάτων κεντρικής θέρμανσης

8481 80 31

kg

S

28.14.12.55

Άλλα είδη κρουνοποίιας σωμάτων κεντρικής θέρμανσης

8481 80 39

kg

S
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CPA 28.14.13: Βαλβίδες (δικλείδες) ελέγχου λειτουργίας, δικλείδες εισόδου, σφαιρικές και άλλες δικλείδες
28.14.13.13

Άλλες βαλβίδες ελέγχου, βαλβίδες ρύθμισης της θερμοκρασίας

8481 80 51

kg

S

28.14.13.15

Άλλες ρυθμιστικές βαλβίδες

8481 80 59

kg

S

28.14.13.33

Άλλοι κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου (συρταρωτές), από χυτοσίδηρο

8481 80 61

kg

S

28.14.13.35

Άλλες (συρταρωτές) δικλείδες εισόδου, από χάλυβα

8481 80 63

kg

S

28.14.13.37

Άλλες (συρταρωτές) δικλείδες εισόδου

8481 80 69

kg

S

28.14.13.53

Κρουνοί με δικλείδες, από χυτοσίδηρο

8481 80 71

kg

S

28.14.13.55

Κρουνοί με δικλείδες, από χάλυβα

8481 80 73

kg

S

28.14.13.57

Άλλες κρουνοί με δικλείδες

8481 80 79

kg

S

28.14.13.73

Σφαιρικές, κωνικές και κυλινδρικές βαλβίδες (δικλείδες), (κρουνοί με σφαιρικό,
κωνικό, ή κυλινδρικό περιστροφέα)

8481 80 81

kg

S

28.14.13.75

Στραγγαλιστικοί κρουνοί (δικλείδες)

8481 80 85

kg

S

28.14.13.77

Δικλείδες με μεμβράνες, (κρουνοί)

8481 80 87

kg

S

28.14.13.80

Άλλα είδη κρουνοποιϊας

8481 80 99

kg

S

8481 90 00

—

S

CPA 28.14.20: Μέρη στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοια είδη
28.14.20.00

Μέρη δικλείδων και παρόμοιων ειδών κρουνοποιϊας

S2

NACE 28.15: Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
CPA 28.15.10: Σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα κύλισης (τριβείς)
28.15.10.30

Ένσφαιρα έδρανα, (ρουλεμάν)

8482 [10 (10 + 90)]

kg

S

28.15.10.53

Έδρανα κύλισης με κολουροκωνικούς τριβείς, (ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους

8482 20 00

kg

S

28.15.10.55

Σφαιρικά έδρανα κύλισης, (ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού)

8482 30 00

kg

S

28.15.10.57

Άλλα έδρανα με κυλινδρικούς τριβείς

8482 50 00

kg

S

28.15.10.70

Βελονωτά έδρανα

8482 40 00

kg

S

28.15.10.90

Άλλα ένσφαιρα έδρανα ή κυλινδρικά έδρανα κύλισης (περιλαμβανομένων και των
συνδυασμένων ενσφαίρων και κυλινδρικών εδράνων)

8482 80 00

kg

S

CPA 28.15.21: Αρθρωτές αλυσίδες, από σίδηρο ή χάλυβα
28.15.21.30

Αλυσίδες με κυλίνδρους από σίδηρο, χυτοσίδηρο ή χάλυβα, για ποδήλατα, μοτο
ποδήλατα και μοτοσυκλέτες

7315 11 10

kg

S

28.15.21.50

Άλλες αλυσίδες με κυλίνδρους, από σίδηρο ή χάλυβα

7315 11 90

kg

S

28.15.21.70

Αρθρωτές αλυσίδες (πλήν αλυσίδων με κυλίνδρους), από σίδηρο ή χάλυβα

7315 12 00

kg

S
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CPA 28.15.22: Άξονες μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι άξονες και οι στροφαλοφόροι) και στρόφαλοι (μανιβέλες)
28.15.22.30

Στροφαλοφόροι άξονες

8483 [10 (21 + 25 + 29)]

kg

S

S2

28.15.22.50

Αρθρωτοί άξονες

8483 10 50

kg

S

S2

28.15.22.70

Άλλοι άξονες

8483 10 95

kg

S

S2

CPA 28.15.23: Περικαλύμματα εδράνων και χιτώνια τριβέα
28.15.23.30

Περικαλύμματα εδράνων με ενσωματωμένα ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα

8483 20 00

kg

S

28.15.23.50

Περικαλύμματα εδράνων, χωρίς ενσωματωμένα ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα·
έδρανα ολίσθησης και κουζινέτα

8483 [30 (32 + 38 + 80)]

kg

S

S2

CPA 28.15.24: Οδοντωτοί τροχοί και συστήματα οδοντωτών τροχών· ένσφαιροι ή κυλινδρικοί κοχλιωτοί άξονες· κιβώτια ταχυτήτων και άλλες
διατάξεις αλλαγής ταχύτητας
28.15.24.32

Κιβώτια μετάδοσης της κίνησης δι'οδοντωτών τροχών για μόνιμες εγκαταστάσεων,
κιβώτια με ευθύγραμμους και ελικοειδείς οδοντωτούς τροχούς

8483 40 21

kg

S

28.15.24.33

Κιβώτια μετάδοσης της κίνησης δι'οδοντωτών τροχών, κ.λπ., κιβώτια με κωνικούς
και με κωνικούς/ελικοειδείς οδοντωτούς τροχούς

8483 40 23

kg

S

28.15.24.34

Κιβώτια μετάδοσης της κίνησης δι'οδοντωτών τροχών, κ.λπ., κιβώτια μετάδοσης
της κίνησης με ατέρμονα κοχλία

8483 40 25

kg

S

28.15.24.40

Άλλα κιβώτια μετάδοσης

8483 40 29

kg

S

28.15.24.50

Κιβώτια μετάδοσης της κίνησης δι'οδοντωτών τροχών και άλλοι μηχανισμοί αλλα
γής ταχυτήτων

8483 [40 (51 + 59)]

kg

S

28.15.24.73

Κοχλιωτοί αξονίσκοι με σφαιρίδια ή με κυλιοτριβείς

8483 40 30

kg

S

28.15.24.75

Άλλα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης

8483 40 90

kg

S

8483 [50 (20 + 80)]

kg

S

8483 [60 (20 + 80)]

kg

S

CPA 28.15.25: Σφόνδυλοι και τροχαλίες (συμπεριλαμβάνονται τα σύσπαστα)
28.15.25.00

Σφόνδυλοι και τροχαλίες (περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες)

CPA 28.15.26: Συμπλέκτες και συζευκτήρες αξόνων (συμπεριλαμβάνονται οι καθολικές αρθρώσεις)
28.15.26.00

Συμπλέκτες και ζεύξεις αξόνων (περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές ζεύξεις)

CPA 28.15.31: Σφαίρες, βελόνες και κύλινδροι· μέρη ένσφαιρων τριβέων ή κυλινδροτριβέων
28.15.31.30

Σφαιρίδια, κύλινδροι και βελόνες για ρουλεμάν

8482 [91 (10 + 90)]

kg

S

S2

28.15.31.50

Άλλα μέρη ενσφαίρων ή κυλινδρικών εδράνων, για ρουλεμάν

8482 99 00

—

S

S2

7315 19 00

—

S

CPA 28.15.32: Μέρη αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα
28.15.32.00

Μέρη αρθρωτών αλυσίδων, από σίδηρο ή χάλυβα

CPA 28.15.39: Μέρη τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης π.δ.κ.α.
28.15.39.30

Μέρη περικαλυμμάτων εδράνων για κυλινδρικά έδρανα κάθε είδους

8483 90 20

—

S

S2

28.15.39.50

Άλλα μέρη από σίδηρο ή χάλυβα (χυτά ή μή χυτά)

8483 [90 (81 + 89)]

—

S

S2
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NACE 28.21: Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
CPA 28.21.11: Καυστήρες· μηχανικές θερμάστρες και εσχάρες· μηχανικές διατάξεις για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες συσκευές
28.21.11.30

Καυστήρες υγρών καυσίμων

8416 [10 (10 + 90)]

p/st

S

28.21.11.50

Άλλοι καυστήρες (στερεών ή αερίων καυσίμων) στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι μικτοί καυστήρες

8416 [20 (10 + 20 + 80)]

p/st @

S

28.21.11.70

Αυτόματες εστίες καύσης, όπου περιλαμβάνονται οι διατάξεις μηχ/κής τροφ/ίας
τους, οι μηχ/κές εσχάρες, οι διατάξεις απομάκρυν της στάχτης και παρόμοιες

8416 30 00

p/st @

S

CPA 28.21.12: Βιομηχανικοί και εργαστηριακοί κλίβανοι και φούρνοι, μη ηλεκτρικοί, περιλαμβανομένων και των αποτεφρωτήρων, αλλά εξαιρου
μένων των φούρνων αρτοποιίας
28.21.12.30

Μη ηλεκτρικοί κλίβανοι για την φρύξη, τήξη ή άλλη θερμική κατεργασία μεταλ
λευμάτων ή μετάλλων

8417 10 00

28.21.12.70

Βιομηχανικοί και εργαστηριακοί κλίβανοι και φούρνοι, μη ηλεκτρικοί, περιλαμβα
νομένων και των αποτεφρωτήρων, αλλά εξαιρουμένων των κλιβάνων για την
φρύξη, τήξη ή άλλη θερμική κατεργασία μεταλλευμάτων ή μετάλλων, ξηραντηρίων
και κλιβάνων πυρόλυσης

8417 [80 (30 + 50 + 70)]

p/st @

S

kg

S

CPA 28.21.13: Βιομηχανικοί η εργαστηριακοί ηλεκτρικοί κλίβανοι και φούρνοι· επαγωγικός ή διηλεκτρικός θερμικός εξοπλισμός
28.21.13.30

Κλίβανοι αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιϊας

8514 10 10

p/st @

S

28.21.13.51

Άλλοι βιομηχανικοί και εργαστηριακοί κλίβανοι αντίστασης (όχι αρτοποιϊας)

8514 10 80

kg

S

28.21.13.53

Επαγωγικοί επαγγελματικοί κλίβανοι

8514 20 10

kg

S

28.21.13.55

Άλλοι επαγγελματικοί κλίβανοι

8514 [20 80 + 30 99 +
40 00]

kg

S

28.21.13.57

Κλίβανοι με υπέρυθρες ακτίνες

8514 30 19

kg

S

CPA 28.21.14: Μέρη καυστήρων, κλιβάνων και φούρνων
28.21.14.30

Μέρη καυστήρων υγρών, στερεών, ή αερίων καυσίμων· μέρη αυτόματων εστιών
καύσης κ.λπ.

8416 90 00

—

S

S2

28.21.14.50

Μέρη μη ηλεκτρικών βιομηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων (περιλαμβάνονται
και οι αποτεφρωτές)

8417 90 00

—

S

S2

28.21.14.70

Μέρη των ηλεκτρικών βιομηχανικών ή εργαστηριακών κλιβάνων της κλάσης 85.14

8514 90 00

—

S

S2

NACE 28.22: Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
CPA 28.22.11: Πολύσπαστα και βαρούλκα π.δ.κ.α.
28.22.11.30

Πολύσπαστα και ανυψωτικοί μηχανισμοί, με ηλεκτροκινητήρα

8425 11 00

p/st

S

28.22.11.70

Πολύσπαστα και βαρούλκα χωρίς ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από καδοφόρα
βαρούλκα ή βαρούλκα που χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημάτων)

8425 19 00

p/st

S

CPA 28.22.12: Μηχανές ανέλκυσης στο στόμιο του φρέατος· βίντσια ειδικά σχεδιασμένα για υπόγεια χρήση· άλλα βίντσια· εργάτες (μποτζεργάτες)
28.22.12.60

Βαρούλκα και εργάτες (εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση
οχημάτων)

8425 [31 00 + 39 00]

p/st

S
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CPA 28.22.13: Γρύλοι· βαρούλκα που χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημάτων
28.22.13.30

Γρύλοι και κύλινδροι ανύψωσης για χρήση στις εξέδρες ανύψωσης των συνεργείων
αυτοκινήτων

8425 41 00

p/st

S

28.22.13.50

Άλλοι υδραυλικοί γρύλοι

8425 42 00

p/st

S

28.22.13.70

Άλλοι γρύλοι

8425 49 00

p/st

S

CPA 28.22.14: Φορτωτήρες· γερανοί· κινητά ανυψωτικά πλαίσια, γερανογέφυρες και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών
28.22.14.20

Κυλιόμενες γερανογέφυρες επί σταθερών βάσεων

8426 11 00

p/st @

S

28.22.14.33

Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και πάνω σε ειδικά
φορεία-αρπάγες

8426 12 00

p/st @

S

28.22.14.35

Άλλες κυλιόμενες γερανογέφυρες, κ.λπ.

8426 19 00

p/st @

S

28.22.14.40

Περιστρεφόμενοι πυργωτοί γερανοί και περιστρεφόμενοι γερανοί επί πυλώνων

8426 [20 00 + 30 00]

p/st @

S

28.22.14.50

Άλλα αυτοκινούμενα μηχανήματα και συσκευές (ειδικά φορεία κ.λπ.)

8426 [41 00 + 49 00]

p/st @

S

28.22.14.60

Άλλα μηχανήματα και συσκευές, που τοποθετούνται επί οδικών οχημάτων

8426 [91 (10 + 90)]

p/st @

S

28.22.14.70

Άλλα μηχανήματα και συσκευές, (εκφόρτωσης)

8426 99 00

p/st @

S

CPA 28.22.15: Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, άλλα οχήματα κατασκευών· ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες
σιδηροδρομικών σταθμών
28.22.15.13

Αυτοκινούμενα ηλεκτροκίνητα τροχοφόρα φορεία, με ύψος ανύψωσης ≥ 1 m

8427 10 10

p/st

S

28.22.15.15

Άλλα αυτοκινούμενα ηλεκτροκίνητα τροχοφόρα φορεία

8427 10 90

p/st

S

28.22.15.30

Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα, χωρίς ηλεκτρικό κινητήρα, εφοδιασμένα με
διάταξη ανυψώσεως

8427 [20 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

28.22.15.50

Άλλα ανυψωτικά φορεία, χειρωνακτικής λειτουργίας

8427 90 00

p/st

S

28.22.15.70

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται
σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια για τη μεταφορά των εμπορευ
μάτων σε μικρές αποστάσεις. ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται σε
αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών

8709 [11 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.22.16: Ανελκυστήρες, καδοφόρα βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι διάδρομοι
28.22.16.30

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες ατόμων και αναβατήρες φορτίων

8428 10 20

p/st @

S

28.22.16.50

Άλλοι ανελκυστήρες ατόμων και αναβατήρες φορτίων

8428 10 80

p/st @

S

28.22.16.70

Κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι διάδρομοι

8428 40 00

p/st @

S

CPA 28.22.17: Ανυψωτήρες και ιμάντες μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας, που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, για προϊόντα ή υλικά
28.22.17.40

Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα

8428 [20 (20 + 80)]

p/st @

S
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28.22.17.50

Άλλες συσκευές ανύψωσης και μεταφοράς, συνεχούς λειτουργίας, με κάδο

8428 32 00

p/st @

S

28.22.17.70

Άλλες συσκευές ανύψωσης και μεταφοράς, συνεχούς λειτουργίας, με ταινία ή
ιμάντα

8428 33 00

p/st @

S

28.22.17.93

Συσκευές ανύψωσης και μεταφοράς, συνεχούς λειτουργίας, με κυλίνδρους ή τρι
βείς

8428 39 20

p/st @

S

28.22.17.95

Άλλες συσκευές ανύψωσης και μεταφοράς, συνεχούς λειτουργίας, για εμπορεύ
ματα

8428 39 90

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.22.18: Άλλα μηχανήματα ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης
28.22.18.20

Εναέριοι σιδηρόδρομοι, εναέρια καθίσματα και μεταφορείςελκυστήρες χιονοδρό
μων· μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

8428 60 00

p/st @

S

28.22.18.40

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη
διακίνηση φορτίων π.δ.κ.α.

8428 90 90

p/st @

S

28.22.18.50

Ανυψωτικά μηχανήματα για γεωργική χρήση

8428 [90 (71 + 79)]

p/st @

S

CPA 28.22.19: Μέρη εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
28.22.19.30

Μέρη άλλων μηχανών και συσκευών των κλάσεων 84.25, 84.27, 84.28

8431 [10 00 + 20 00 + 39
(10 + 70)]

—

S

S2

28.22.19.50

Μέρη ανελκυστήρων ατόμων, αναβατήρων φορτίων ή κυλιόμενων σκαλών

8431 31 00

—

S

S2

28.22.19.70

Μέρη των οχημάτων ή φορείων της κλάσης 87.09

8709 90 00

—

S

S2

kg

S

S2

CPA 28.22.20: Κάδοι, φτυάρια, αρπάγες και λαβές για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα
28.22.20.00

Κάδοι, πτύα, αρπάγες και λαβίδες των κλάσεων 8426, 8429 και 8430

8431 41 00

NACE 28.23: Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
CPA 28.23.11: Αυτόματες γραφομηχανές και μηχανές επεξεργασίας κειμένου
28.23.11.00

Αυτόματες γραφομηχανές και μηχανές επεξεργασίας κειμένου

8469 [00 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

8470 [10 00 + 21 00 +
29 00]

p/st

S

CPA 28.23.12: Άλλες γραφομηχανές
28.23.12.00

Ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή,
αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα

CPA 28.23.13: Ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογι
στική δυνατότητα
28.23.13.00

Λογιστικές μηχανές, ταμειακές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών,
μηχανές έκδοσης εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές που φέρουν υπολογιστική
διάταξη

8470 [30 00 + 50 00 +
90 00]

p/st

S

p/st

S

CPA 28.23.21: Φωτοαντιγραφικές συσκευές με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικές συσκευές
28.23.21.00

Φωτοαντιγραφικές συσκευές με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικές
συσκευές

8443 [39 (10 + 31 + 39)]
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p/st

S

8472 [10 00 + 30 00 + 90
(10 + 70)] + 51)]

p/st @

S

8473 [10 (11 + 19 + 90) +
21 (10 + 90) + 29 (10 +
90)]

—

S

8473 [40 (11 + 18 + 80)]

—

S

8443 [99 (10 + 90)]

—

S

Περιγραφή

Μεθ. σημ.

CPA 28.23.22: Εκτυπωτικά μηχανήματα offset, γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού
28.23.22.00

Μηχανές όφσετ γραφείου, τροφοδοτούμενες με φύλλα 22 × 36 cm

8443 12 00

CPA 28.23.23: Άλλες μηχανές γραφείου
28.23.23.00

Άλλες μηχανές γραφείου

CPA 28.23.24: Μέρη και εξαρτήματα γραφομηχανών και αριθμομηχανών
28.23.24.00

Μέρη και εξαρτήματα γραφομηχανών και αριθμομηχανών

CPA 28.23.25: Μέρη και εξαρτήματα άλλων μηχανών γραφείου
28.23.25.00

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.72

CPA 28.23.26: Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών
28.23.26.00

Μέρη και εξαρτήματα εκτυπωτών της κλάσης 8443.3

NACE 28.24: Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
CPA 28.24.11: Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
28.24.11.13

Διατρητικές μηχανές χειρωνακτικού χειρισμού (χειροδράπανα), που λειτουργούν
χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

8467 21 10

p/st

S

28.24.11.15

Ηλεκτρικά διατρητικά εργαλεία φορητά με πεπιεσμένο αέρα

8467 21 91

p/st

S

28.24.11.17

Άλλα χειροδράπανα

8467 21 99

p/st

S

28.24.11.23

Αλυσοπρίονα

8467 22 10

p/st

S

28.24.11.25

Δισκοπρίονα

8467 22 30

p/st

S

28.24.11.27

Άλλα πριόνια (π.χ. καμπυλοτόμα πριόνια)

8467 22 90

p/st

S

28.24.11.33

Άλλα ηλεκτρομηχανικά εργαλεία, χειρωνακτικού χειρισμού, για την επεξεργασία
υφαντικών υλών

8467 29 10

p/st @

S

28.24.11.35

Άλλα εργαλεία που λειτουργούν με συσσωρευτή

8467 29 30

p/st

S

28.24.11.50

Τροχιστικές μηχανές, για χρήση με το χέρι, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα,
που λειτουργούν με σύνδεση σε δίκτυο

8467 [29 (51 + 53 + 59 +
70)]

p/st

S

28.24.11.80

Ψαλίδες κοπής φρακτών, ψαλίδες κοπής χορτοτάπητα (γρασιδιού), και κλαδευτικές
ψαλίδες φρακτών

8467 29 80

p/st

S

28.24.11.90

Άλλα ηλεκτρικά εργαλεία

8467 29 90

p/st

S

p/st @

S

CPA 28.24.12: Άλλα φορητά ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρωνακτικού χειρισμού
28.24.12.40

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, για χρήση με το χέρι, περιστρο
φικά (έστω και κρουστικά)

8467 [11 (10 + 90) + 00)]

S2
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28.24.12.60

Αλυσοπρίονα χειρωνακτικού χειρισμού χωρίς ηλεκτρικό κινητήρα

8467 81 00

p/st

S

28.24.12.80

Εργαλεία χειρωνακτικής εργασίας, υδραυλικά ή με μη ηλεκτρικό κινητήρα. π.δ.κ.α.

8467 89 00

p/st @

S

8467 [91 00 + 99 00]

—

S

S2

8467 92 00

—

S

S2

CPA 28.24.21: Μέρη ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
28.24.21.00

Μέρη αλυσοπριόνων και άλλων εργαλείων για χρήση με το χέρι με ενσωματωμένο
κινητήρα (με εξαίρεση τα εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα)

CPA 28.24.22: Μέρη άλλων φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρωνακτικού χειρισμού
28.24.22.50

Μέρη εργαλείων δια πεπιεσμένου αέρα, χειρωνακτικού χειρισμού

NACE 28.25: Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
CPA 28.25.11: Μονάδες εναλλαγής θερμότητας και μηχανήματα υγροποίησης αέρα ή αερίων
28.25.11.30

Εναλλάκτες θερμότητας

8419 50 00

p/st @

S

28.25.11.50

Μηχανές και συσκευές υγροποίησης αέρα και αερίων

8419 60 00

p/st @

S

CPA 28.25.12: Κλιματιστικά μηχανήματα
28.25.12.20

Συστήματα τεχνητού κλίματος για παράθυρα ή τοίχους, που αποτελούν ένα μόνο
σώμα ή συστήματα χωριστών τμημάτων (split-systems)

8415 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

28.25.12.40

Συσκευές κλιματισμού για άτομα, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα
οχήματα

8415 20 00

p/st @

S

28.25.12.50

Μηχανές τεχνητού κλίματος με ψυκτική διάταξη (με εξαίρεση εκείνες που χρησι
μοποιούνται σε αυτοκίνητα οχήματα, τις μηχανές που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή
αποτελούνται από συστήματα χωριστών τμημάτων (split-systems)

8415 [81 00 + 82 00]

p/st @

S

28.25.12.70

Κλιματιστικές συσκευές, χωρίς ψυκτική διάταξη

8415 83 00

p/st @

S

CPA 28.25.13: Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
28.25.13.33

Ψυκτικές προθήκες (βιτρίνες) και πάγκοι για κατεψυγμένα προϊόντα

8418 50 11

p/st

S

28.25.13.35

Άλλες ψυκτικές προθήκες και πάγκοι

8418 50 19

p/st

S

28.25.13.60

Έπιπλα-ψυγεία με ενσωματωμένο ψυκτικό συγκρότημα ή εξατμιστήρα (εκτός από
συνδυασμούς ψυγείων και καταψυκτών, με χωριστές εξωτερικές πόρτες, ψυγεία
οικιακής χρήσης, ψυκτικά έπιπλα-βιτρίνες, έπιπλα-καταψύκτες και έπιπλα-συσκευές
βαθείας ψύξεως)

8418 50 90

p/st

S

28.25.13.80

Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλιματισμού
της κλάσης ΕΣ 84.15

8418 61 00

p/st @

S

28.25.13.90

Άλλος εξοπλισμός ψύξης ή κατάψυξης

8418 69 00

p/st @

S

CPA 28.25.14: Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων π.δ.κ.α.
28.25.14.10

Άλλες συσκευές διήθησης ή καθαρισμού του αέρα

8421 39 20

p/st @

S

28.25.14.30

Συσκευές για τη διήθηση ή τον καθαρισμό αερίων (εκτός του αέρα και εκτός
εκείνων που λειτουργούν με καταλυτική μέθοδο και εκείνων για το διαχωρισμό
ισοτόπων)

8421 39 80

p/st @

S
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CPA 28.25.20: Ανεμιστήρες, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παραθύρου, οροφής ή στέγης
28.25.20.30

Αξονικοί ανεμιστήρες

8414 59 20

p/st

S

28.25.20.50

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες

8414 59 40

p/st

S

28.25.20.70

Άλλοι ανεμιστήρες

8414 59 80

p/st

S

CPA 28.25.30: Μέρη εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλίες θερμότητας
28.25.30.10

Μέρη των κλιματιστικών συσκευών

8415 90 00

—

S

28.25.30.30

Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό ψύξης ή κατάψυξης

8418 91 00

p/st @

S

28.25.30.50

Εξατμιστήρες και συμπυκνωτές, εξαιρουμένων των αντίστοιχων οικιακών συσκευών

8418 99 10

p/st @

S

28.25.30.70

Μέρη ψυγείων και καταψυκτών, μέρη αντλιών θερμότητας

8418 99 90

—

S

28.25.30.80

Μέρη από συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την
επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, καθώς
και από μη ηλεκτρικούς ταχυθερμοσίφωνες και δεξαμενές θερμού νερού π.δ.κ.α.

8419 [90 (15 + 85)]

—

S

S2

S2

NACE 28.29: Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
CPA 28.29.11: Αεριογεννήτριες αερίου ή νερού· αεριογεννήτριες ακετυλενίου και παρόμοιες αεριογεννήτριες· εξοπλισμός απόσταξης ή διύλισης
28.29.11.00

Αεριογεννήτριες αερίου ή νερού· αεριογεννήτριες ακετυλενίου και παρόμοιες
αεριογεννήτριες· εξοπλισμός απόσταξης ή διύλισης

8405 10 00 + 8419 40 00

p/st @

S

CPA 28.29.12: Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού, για υγρά
28.29.12.30

Συσκευές διήθησης ή καθαρισμού του νερού

8421 21 00

p/st @

S

28.29.12.50

Συσκευές διήθησης ή καθαρισμού ποτών (εκτός νερού)

8421 22 00

p/st @

S

28.29.12.70

Άλλες συσκευές διήθησης ή καθαρισμού υγρών

8421 29 00

p/st @

S

CPA 28.29.13: Φίλτρα λαδιού, φίλτρα βενζίνης και φίλτρα εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης
28.29.13.30

Συσκευές διήθησης ορυκτών ελαίων για κινητήρες εσωτερικής καύσης

8421 23 00

p/st @

S

28.29.13.50

Φίλτρα εισόδου του άερα για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης

8421 31 00

p/st @

S
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CPA 28.29.21: Μηχανήματα καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων
28.29.21.20

Μηχανές και συσκευές καθαρισμού ή στεγνώματος φιαλών ή άλλων δοχείων

8422 20 00

p/st @

S

28.29.21.50

Μηχανές πλήρωσης, πωμάτισης, σφράγισης ή επικόλλησης επικετών για φιάλες,
κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές για την προσθήκη ανθρακικού οξέος σε
ποτά

8422 30 00

p/st @

S

28.29.21.80

Μηχανές και συσκευές συσκευασίας και περιτυλίγματος εμπορευμάτων

8422 40 00

p/st @

S

CPA 28.29.22: Πυροσβεστήρες, ψεκαστήρες, μηχανές ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιες μηχανικές συσκευές, εκτός αυτών που χρησιμοποι
ούνται στη γεωργία
28.29.22.10

Πυροσβεστήρες

8424 10 00

p/st @

S

28.29.22.20

Πιστόλια ψεκασμού και παρόμοιες συσκευές

8424 20 00

p/st @

S

28.29.22.30

Συσκευές αμμοβολής, ατμοβολής και παρόμοιες συσκευές

8424 [30 (01 + 08 + 10 +
90)]

p/st @

S

28.29.22.40

Άλλες συσκευές βολής, διασποράς ή ψεκασμού υγρών ή σκόνεων

8424 89 00

p/st @

S

kg

S

CPA 28.29.23: Παρεμβύσματα από μεταλλικά ελάσματα· μηχανικές στεγανοποιήσεις
28.29.23.00

Παρεμβύσματα, μηχανικά στοιχεία στεγάνωσης και παρόμοιοι αρμοί από μέταλλο
συνδυασμένο με άλλα υλικά

8484 [10 00 + 20 00]

CPA 28.29.31: Μηχανήματα ζύγισης για βιομηχανικούς σκοπούς· συσκευές για διαρκή ζύγιση προϊόντων στους ιμάντες μεταφοράς· σταθερές
συσκευές ζύγισης και συσκευές εκφόρτωσης προκαθορισμένου βάρους
28.29.31.30

Πλάστιγγες συνεχούς ζύγισης εμπορευμάτων, επί μεταφορέων

8423 20 00

p/st

S

28.29.31.80

Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και αυτόματες ζυγαριές σακιάσματος και μέτρησης
δόσεων

8423 30 00

p/st

S

8423 [10 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.29.32: Ατομικά και οικιακά μηχανήματα και συσκευές ζύγισης
28.29.32.00

Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρε
φών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως

CPA 28.29.39: Άλλα μηχανήματα ζύγισης και μέτρησης
28.29.39.10

Σταθμικές μηχανές διαλογής κατάταξης και διαλογής ελέγχου, (αυτόματες πλά
στιγκες), για μέγιστο βάρος ≤ 5 000 kg

8423 [81 10 + 82 10]

p/st

S

28.29.39.30

Μηχανές επισήμανσης με ετικέτες όπου αναφέρεται το βάρος/η τιμή, γεφυροπλά
στιγγες και άλλες μηχανές ζύγισης (εκτός ατομικά και οικιακά μηχανήματα και
συσκευές ζύγισης· συσκευές για διαρκή ζύγιση προϊόντων στους ιμάντες μεταφο
ράς· ζυγαριές καταστημάτων και ζυγαριές με ευαισθησία 5 cg)

8423 [81 (30 + 90) + 82 90
+ 89 00]

p/st

S

28.29.39.50

Ζυγαριές καταστημάτων

8423 81 50

p/st

S

28.29.39.60

Στάθμες

9015 [30 (10 + 90)]

p/st @

S

28.29.39.75

Άλλα όργανα μέτρησης της κλάσης 90.17 όπως ράβδοι και ταινίες μέτρησης και
κανόνες με υποδιαιρέσεις

9017 80 10

p/st @

S

28.29.39.79

Άλλα όργανα μέτρησης, όργανα χειρός, άλλα

9017 80 90

—

S
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CPA 28.29.41: Φυγοκεντρικές μηχανές π.δ.κ.α.
28.29.41.00

Φυγοκεντρικές συσκευές, για άλλους σκοπούς

8421 19 70

CPA 28.29.42: Στιλβωτικοί κύλινδροι ή άλλες μηχανές έλασης, εκτός όσων προορίζονται για μέταλλο ή γυαλί
28.29.42.00

Στιλβωτικοί κύλινδροι ή άλλες μηχανές έλασης, εκτός όσων προορίζονται για
μέταλλο ή γυαλί

8420 [10 (10 + 30 + 80)]

CPA 28.29.43: Αυτόματες μηχανές πώλησης προϊόντων
28.29.43.30

Αυτόματες μηχανές πώλησης προϊόντων, που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

8476 [21 00 + 81 00]

p/st

S

28.29.43.50

Άλλες αυτόματες μήχανες πώλησης προϊόντων, περιλαμβάνονται και οι μηχανές
για την μετατροπή νομισμάτων

8476 [29 00 + 89 00]

p/st

S

8422 19 00

p/st

S

CPA 28.29.50: Πλυντήρια πιάτων, επαγγελματικού τύπου
28.29.50.00

Πλυντήρια πιάτων βιομηχανικού τύπου

CPA 28.29.60: Μηχανήματα π.δ.κ.α. για την επεξεργασία υλικών με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας
28.29.60.30

Συσκευές και διατάξεις ψύξης του νερού με επαναφορά, στις οποίες η ανταλλαγή
θερμότητας δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχωμάτων

8419 89 10

p/st @

S

28.29.60.50

Συσκευές και διατάξεις για την εξάτμιση μετάλλων εν κενώ

8419 89 30

p/st @

S

28.29.60.90

Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, για την επεξερ
γασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, π.δ.κ.α.

8419 89 98

p/st @

S

CPA 28.29.70: Μη ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανήματα και
συσκευές που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)
28.29.70.20

Καμινευτήρες για μαλακή και σκληρή συγκόλληση ή για ηλεκτροσυγκόλληση,
χειρωνακτικού χειρισμού

8468 10 00

p/st @

S

28.29.70.90

Μηχανήματα και συσκευές μαλακής και σκληρής συγκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλ
λησης (εκτός από καμινευτήρες και ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που οδηγού
νται με το χέρι)

8468 [20 00 + 80 00]

p/st @

S

—

S

S2

CPA 28.29.81: Μέρη αεριογεννητριών αερίου ή νερού
28.29.81.00

Μέρη των συσκευών παραγωγής αερίων της κλάσης 84.05

8405 90 00

CPA 28.29.82: Μέρη φυγοκεντρικών μηχανών· μέρη μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού για υγρά ή αέρια
28.29.82.20

Μέρη φυγοκεντρικων συσκευών, περιλαμβανομένων και των φυγοκεντρικών
συσκευών στεγνώματος

8421 91 00

—

S

S2

28.29.82.50

Μέρη συσκευών διήθησης ή καθαρισμού υγρών ή αερίων

8421 99 00

—

S

S2

CPA 28.29.83: Μέρη στιλβωτικών κυλίνδρων ή άλλων μηχανών έλασης· μέρη μηχανημάτων ψεκασμού· σταθμά για μηχανές ζύγισης
28.29.83.13

Κύλινδροι για κυλινδρικά πιεστήρια (καλάνδρες) ή για άλλα έλαστρα

8420 [91 (10 + 80)]

p/st @

S
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28.29.83.15

Άλλα μέρη κυλινδρικών πιεστηρίων και άλλων ελάστρων

8420 99 00

—

S

S2

28.29.83.20

Σταθμά όλων των ειδών. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζύγισης

8423 90 00

—

S

S2

28.29.83.40

Μέρη των μηχανών και συσκευών της κλάσης 84.24

8424 90 00

—

S

S2

28.29.83.50

Μέρη αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων

8476 90 00

—

S

S2

8487 [90 (10 + 30 + 51 +
53 + 55 + 59 + 90)]

—

S

S2

CPA 28.29.84: Μέρη μηχανημάτων που δεν περιέχουν ηλεκτρικές συνδέσεις π.δ.κ.α.
28.29.84.00

Άλλα μέρη

CPA 28.29.85: Μέρη πλυντηρίων πιάτων και μηχανών καθαρίσματος, γεμίσματος, συσκευασίας και περιτυλίξεως
28.29.85.10

Μέρη μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών

8422 90 10

—

S

S2

28.29.85.20

Μέρη μηχανών για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων

8422 90 90

—

S

S2

CPA 28.29.86: Μέρη μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανήματα
και συσκευές που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)
28.29.86.00

Μέρη μηχανών και συσκευών για κάθε είδους συγκόλληση

8468 90 00

—

S

8701 10 00

p/st

S

8701 [90 (11 + 20)]

p/st

S

8701 90 25

p/st

S

NACE 28.30: Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
CPA 28.30.10: Μονοαξονικοί χειροδηγούμενοι ελκυστήρες
28.30.10.00

Μονοαξονικοί χειροδηγούμενοι ελκυστήρες

CPA 28.30.21: Ελκυστήρες, ισχύος ≤ 37 kW
28.30.21.00

Νέοι γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών, τροχοφόροι, ισχύος έως 37
kW

CPA 28.30.22: Ελκυστήρες, ισχύος > 37 kW αλλά ≤ 59 kW
28.30.22.00

Τροχοφόροι ελκυστήρες (εκτος των φορείων-ελκυστήρων της κλάσης 87.09),
ισχύος > 37 kW και ≤ 59 kW

CPA 28.30.23: Ελκυστήρες, ισχύος > 59 kW
28.30.23.30

Τροχοφόροι ελκυστήρες (εκτός των φορείων-ελκυστήρων της κλάσης 87.09),
ισχύος > 59 kW και ≤ 75 kW

8701 90 31

p/st

S

28.30.23.50

Τροχοφόροι ελκυστήρες (εκτός των φορείων-ελκυστήρων της κλάσης 87.09),
ισχύος > 75 kW και ≤ 90 kW

8701 90 35

p/st

S

28.30.23.70

Τροχοφόροι ελκυστήρες (εκτός των φορείων-ελκυστήρων της κλάσης 87.09),
ισχύος > 90 kW

8701 90 39

p/st

S

S2
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8701 90 90

p/st

S

8432 10 00

p/st

S

CPA 28.30.31: Άροτρα
28.30.31.40

Άροτρα

CPA 28.30.32: Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, σκαλιστήρια και τσάπες
28.30.32.10

Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές

8432 29 10

p/st

S

28.30.32.20

Δισκοφόροι βωλοκόποι (σβάρνες)

8432 21 00

p/st

S

28.30.32.30

Οδοντωτοί βωλοκόποι (σβάρνες)

8432 29 30

p/st

S

28.30.32.50

Αξίνες με κινητήρα

8432 29 50

p/st

S

28.30.32.70

Άλλοι βωλοκόποι, αναμοχλευτές και καλλιεργητικές μηχανές

8432 29 90

p/st

S

CPA 28.30.33: Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης
28.30.33.33

Σπαρτικές μηχανές ακριβείας, με κεντρικό έλεγχο

8432 30 11

p/st

S

28.30.33.35

Σπαρτικές μηχανές

8432 30 19

p/st

S

28.30.33.50

Φυτευτικές και μεταφυτευτικές μηχανές

8432 30 90

p/st

S

CPA 28.30.34: Διασκορπιστές κοπριάς και διανομείς λιπασμάτων
28.30.34.30

Διανομείς ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων

8432 40 10

p/st

S

28.30.34.50

Άλλοι διανομείς λιπασμάτων

8432 40 90

p/st

S

8432 80 00

p/st @

S

CPA 28.30.39: Άλλα μηχανήματα εδάφους
28.30.39.00

Άλλες μηχανές και συσκευές για την καλλιέργεια του εδάφους και για τη δασο
κομία

CPA 28.30.40: Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα
28.30.40.10

Κουρευτικές μηχανές χορτοτάπητα (γρασιδιού), με ηλεκτροκινητήρα

8433 [11 10 + 19 10]

p/st

S

28.30.40.30

Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα, με μηχανή
εσωτερικής καύσης και κάθετα περιστρεφόμενη διάταξη κοπής

8433 [11 (51 + 59 + 90)]

p/st

S

28.30.40.50

Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα, με μηχανή
εσωτερικής καύσης και κάθετα περιστρεφόμενη διάταξη κοπής ή με ράβδους κοπής

8433 [19 (51 + 59 + 70)]

p/st

S

28.30.40.70

Άλλες κουρευτικές μηχανές χορτοτάπητα (γρασιδιού), χωρίς κινητήρα

8433 19 90

p/st

S

p/st

S

CPA 28.30.51: Χορτοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβάνονται οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρες) π.δ.κ.α.
28.30.51.30

Μηχανοκίνητες θεριστικές μηχανές και θεριστικές μηχανές μη φερόμενες ή ελκό
μενες

8433 20 10

Μεθ. σημ.
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P

28.30.51.50

Θεριστικές μηχανές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι κατασκευασμένες για
να φέρονται ή να σύρονται από ελκυστήρα

8433 20 50

p/st

S

28.30.51.70

Άλλες θεριστικές μηχανές, που δεν φέρονται ή έλκονται από ελκυστήρα

8433 20 90

p/st

S

8433 30 00

p/st

S

8433 40 00

p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.30.52: Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού
28.30.52.00

Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού

CPA 28.30.53: Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής (συμπεριλαμβάνονται οι συλλεκτικές-συμπιεστικές μηχανές)
28.30.53.40

Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής (συμπεριλαμβάνονται οι συλλεκτικέςσυμπιεστικές μηχανές)

CPA 28.30.54: Θεριστικά μηχανήματα ριζών ή βολβών
28.30.54.20

Μηχανές συγκομιδής πατάτας

8433 53 10

p/st

S

28.30.54.50

Μηχανές αποφύλλωσης και συγκομιδής τεύτλων

8433 53 30

p/st

S

28.30.54.80

Άλλες μηχανές συγκομιδής ριζών ή βολβών

8433 53 90

p/st

S

CPA 28.30.59: Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα π.δ.κ.α.
28.30.59.15

Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

8433 51 00

p/st

S

28.30.59.30

Άλλες μηχανές και συσκευές θερισμού-αλωνισμού

8433 52 00

p/st

S

28.30.59.45

Μηχανές συγκομιδής-τεμαχισμού-φόρτωσης χορτονομής, ελκόμενες από ελκυ
στήρα

8433 59 19

p/st

S

28.30.59.60

Μηχανές συγκομιδής-τεμαχισμού-φόρτωσης χορτονομής, αυτοκινούμενες

8433 59 11

p/st

S

28.30.59.70

Μηχανές συγκομιδής (εκτός θεριζοαλωνιστικών μηχανών, μηχανών συγκομιδής
ριζών ή κονδύλων, συλλεκτικών-κοπτικών μηχανών)

8433 59 85

p/st

S

CPA 28.30.60: Μηχανήματα για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική
28.30.60.10

Συσκευές ποτίσματος για τη γεωργία

8424 81 10

p/st @

S

28.30.60.30

Συσκευές φορητές, με ή χωρίς κινητήρα, για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό
υγρών υλών ή υλών σε σκόνη για τη γεωργία ή την κηπουρική

8424 81 30

p/st

S

28.30.60.50

Ψεκαστήρες υγρών και σκόνης, επί γεωργικών ελκυστήρων, (και οι ελκόμενοι)

8424 81 91

p/st

S

28.30.60.90

Άλλες γεωργικές συσκευές, προστασίας καλλιεργείων

8424 81 99

p/st

S

CPA 28.30.70: Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς
28.30.70.40

Ρυμουλκούμενα οχήματα για αγροτική χρήση, με μηχανισμό αυτόματης φορτοεκ
φόρτωσης

8716 20 00

p/st

S

CPA 28.30.81: Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, εκτός σπόρων, σιτηρών ή
αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών
28.30.81.00

Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αβγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών
προϊόντων

8433 60 00

p/st @

S
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8434 10 00

p/st @

S

8436 10 00

p/st @

S

8436 21 00

p/st @

S

8436 29 00

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.30.82: Αρμεκτικές μηχανές
28.30.82.00

Αμελκτικές μηχανές

CPA 28.30.83: Μηχανήματα για την παρασκευή ζωοτροφών
28.30.83.00

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ζωοτροφών

CPA 28.30.84: Επωαστήρες και αναθρεφτήρες πουλερικών
28.30.84.00

Εκκολαπτικές και επωαστικές μηχανές, (αναθρεπτικές)

CPA 28.30.85: Πτηνοτροφικά μηχανήματα
28.30.85.00

Άλλες μηχανές και συσκευές πτηνοτροφίας

CPA 28.30.86: Γεωργικά, κηπευτικά, δασοκομικά, πτηνοτροφικά ή μελισσοκομικά μηχανήματα π.δ.κ.α.
28.30.86.30

Μηχανές συγκομιδής ξυλείας: ολισθητήρες ξυλείας και λαβίδες με ράχη

8436 80 10

p/st

S

28.30.86.60

Άλλες μηχανές του ΕΣ 84.36

8436 80 90

p/st @

S

8433 90 00

—

S

S2

8432 90 00

—

S

S2

CPA 28.30.91: Μέρη θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.
28.30.91.00

Μέρη μηχανών και συσκευών συγκομιδής, θερισμού-αλωνισμού κ.λπ.

CPA 28.30.92: Μέρη μηχανημάτων εδάφους
28.30.92.00

Μέρη μηχανών, συσκευών και μηχανημάτων γεωργικών, κηπευτικών ή δασοκομικών
για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια

CPA 28.30.93: Μέρη άλλων αγροτικών μηχανημάτων
28.30.93.30

Μέρη πτηνοτροφικών, εκκολαπτικών ή επωαστικών μηχανών

8436 91 00

—

S

S2

28.30.93.80

Μέρη άλλων μηχανών της κλάσης 84.36

8436 99 00

—

S

S2

8434 90 00

—

S

S2

CPA 28.30.94: Μέρη αρμεκτικών μηχανών και γαλακτοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α.
28.30.94.00

Μέρη αμελκτικών και γαλακτοκομικών μηχανών

NACE 28.41: Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
CPA 28.41.11: Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλου με αφαίρεση ύλης, με λέιζερ, με υπερήχους και παρόμοιες μεθόδους
28.41.11.10

Εργαλειομηχανές που λειτουργούν με ακτίνες λέϊζερ ή άλλες ακτίνες φωτός ή
φωτονίων

8456 10 00

p/st

S

28.41.11.30

Εργαλειομηχανές για κατεργασία οποιουδήποτε υλικού με αφαίρεση ύλης, που
λειτουργούν με υπερήχους (εκτός από μηχανές για την κατασκευή διατάξεων
ημιαγωγών ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων)

8456 20 00

p/st

S

28.41.11.50

Εργαλειομηχανές για επεξεργασία οποιουδήποτε υλικού με αφαίρεση ύλης που
λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση

8456 [30 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

28.41.11.70

Εργαλειομηχανές που λειτουργούν με ηλεκτροχημικές διαδικασίες, ή με τόξο πλά
σματος

8456 90 00

p/st

S
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P
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S

Μεθ. σημ.

CPA 28.41.12: Μηχανουργεία, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου
28.41.12.20

Άλλα κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας

8457 10 10

p/st

S

28.41.12.40

Κέντρα τόρνευσης και άλλα κέντρα μηχανών κατεργασίας μετάλλων

8457 10 90

p/st

S

28.41.12.50

Μηχανές σταθερής θέσης για την επεξεργασία μετάλλων

8457 20 00

p/st

S

28.41.12.70

Μηχανές πολλαπλών θέσεων για την επεξεργασία μετάλλων

8457 [30 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.41.21: Τόρνοι για αφαίρεση μετάλλου
28.41.21.23

Κέντρα τόρνευσης (τορνευτήρια), οριζόντια

8458 11 20

p/st

S

28.41.21.27

Αυτόματοι τόρνοι, οριζόντιοι, με ψηφιακό έλεγχο

8458 [11 (41 + 49)]

p/st

S

28.41.21.29

Άλλοι οριζόντιοι τόρνοι, με ψηφιακό έλεγχο

8458 11 80

p/st

S

28.41.21.40

Μη ψηφιακά ελεγχόμενοι οριζόντιοι τόρνοι, για αφαίρεση μετάλλου

8458 19 00

p/st

S

28.41.21.60

Οριζόντιοι τόρνοι, (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λει
τουργούν με αφαίρεση μετάλλου (εκτός των οριζόντιων τόρνων)

8458 [91 (20 + 80) + 00)]

p/st

S

CPA 28.41.22: Εργαλειομηχανές για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή τη λειοτρίβηση μετάλλων· εργαλειομηχανές για την κατασκευή εξωτερικών
και εσωτερικών σπειρωμάτων σε μέτάλλα, π.δ.κ.α.
28.41.22.13

Διατρητικά μηχανήματα (δράπανα) για την επεξεργασία μετάλλου, με ψηφιακό
έλεγχο

8459 21 00

p/st

S

28.41.22.17

Φρέζες για την επεξεργασία μετάλλου, με καθ'ύψος ρυθμιζόμενη τράπεζα εργα
σίας, με ψηφιακό έλεγχο

8459 51 00

p/st

S

28.41.22.23

Φρέζες εκγλύφανσης εργαλείων, με ψηφιακό έλεγχο

8459 61 10

p/st

S

28.41.22.25

Άλλες φρέζες, με ψηφιακό έλεγχο

8459 61 90

p/st

S

28.41.22.33

Μονάδες επεξεργασίας μετάλλου, με ολισθητήρες

8459 10 00

p/st

S

28.41.22.35

Άλλα διατρητικά μηχανήματα (δράπανα) για την επεξεργασία μετάλλου

8459 29 00

p/st

S

28.41.22.40

Άλλα διατρητικά μηχανήματα, συνδυασμένα διατρητικά μηχανήματα-φρέζες
(φράντζες) για την επεξεργασία μετάλλων, με ψηφιακό έλεγχο

8459 [31 00 + 40 10]

p/st

S

28.41.22.60

Άλλα διατρητικά μηχανήματα, συνδυασμένα διατρητικά μηχανήματα-φρέζες
(φράντζες) για την επεξεργασία μετάλλων, χωρίς ψηφιακό έλεγχο

8459 [39 00 + 40 90]

p/st

S

28.41.22.70

Μηχανές εκγλυφής (φρεζαρίσματος) χωρίς ψηφιακό έλεγχο για την επεξεργασία
των μετάλλων (εκτός από μηχανές ομαλοποίησηςεκγλυφής της εσωτερικής επιφά
νειας)

8459 [59 00 + 69 (10 +
90)]

p/st

S

28.41.22.80

Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων

8459 70 00

p/st

S
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CPA 28.41.23: Εργαλειομηχανές για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα
28.41.23.05

Μηχανές λείανσης επίπεδων επιφανειών, με ακρίβεια τουλάχιστον 0,01 mm, με
ψηφιακό έλεγχο

8460 11 00

p/st

S

28.41.23.15

Μηχανές λείανσης κυλινδρικών επιφανειών, με ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης
τουλάχιστον 0,01 mm, με ψηφιακό έλεγχο

8460 [21 (11 + 15 + 19)]

p/st

S

28.41.23.25

Άλλες μηχανές λείανσης, με ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης σε καθένα από
τους άξονες, τουλάχιστον 0,01 mm

8460 21 90

p/st

S

28.41.23.35

Άλλες μηχανές λείανσης επίπεδων επιφανειών, με ακρίβεια προσδιορισμού της
θέσης τουλάχιστον 0,01 mm

8460 19 00

p/st

S

28.41.23.45

Άλλες μηχανές λείανσης για κυλινδρικές επιφάνειες, με ακρίβεια προσδιορισμού
της θέσης τουλάχιστον 0,01 mm, χωρίς ψηφιακό έλεγχο

8460 29 10

p/st

S

28.41.23.55

Άλλες μηχανές λείανσης, με ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης τουλάχιστον 0,01
mm

8460 29 90

p/st

S

28.41.23.65

Τροχιστικές μηχανές, με ψηφιακό έλεγχο

8460 31 00

p/st

S

28.41.23.75

Άλλες ακονιστικές μηχανές

8460 39 00

p/st

S

28.41.23.85

Μηχανές στίλβωσης και περίξεσης, για την επεξεργασία μετάλλων

8460 [40 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.23.95

Άλλες μηχανές απόξεσης προεξοχών, λείανσης, στίλβωσης κ.λπ. για επεξεργασία
μετάλλων

8460 [90 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.41.24: Εργαλειομηχανές για πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες κοπής σε μέταλλα
28.41.24.10

Μηχανικά γλύφανα για την επεξεργασία μετάλλων

8461 [30 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.24.30

Μηχανές κοπής ή τελειώματος γραναζιών, για την κατεργασία των μετάλλων (εκτός
από μηχανές πλανίσματος, μηχανές εντομών και μηχανές ενστίξεως)

8461 [40 (11 + 19 + 31 +
39 + 71 + 79 + 90)]

p/st

S

28.41.24.70

Μηχανικά πριόνια και κοπτικές μηχανές για την επεξεργασία μετάλλου

8461 [50 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

28.41.24.90

Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα ή μηχανές εντομής και άλλες
εργαλειομηχανές που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών
συνθέσεων π.δ.κ.α.

8461 [20 00 + 90 00]

p/st

S

CPA 28.41.31: Μηχανές κάμψης, αναδίπλωσης και ευθυγράμμισης μετάλλου
28.41.31.20

Μηχανές κάμψης, αναδίπλωσης, ευθυγράμμισης και επιπέδωσης (πλανίσματος), με
ψηφιακό έλεγχο, για την επεξεργασία επιπέδων προϊόντων

8462 21 10

p/st

S

28.41.31.40

Άλλες μηχανές κάμψης, αναδίπλωσης, ευθυγράμμισης και επιπέδωσης (πλανίσμα
τος)

8462 21 80

p/st

S

28.41.31.60

Άλλες μηχανές κάμψης, αναδίπλωσης, ευθυγράμμισης και επιπέδωσης (πλανίσμα
τος), χωρίς ψηφιακό έλεγχο, για την επεξεργασία επίπεδων προϊόντων

8462 29 10

p/st

S
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p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.41.32: Μηχανές διάτμησης, διατμητικής διάτρησης και μερικής διάτμησης μετάλλου
28.41.32.20

Μηχανικά ψαλίδια (περιλαμβάνονται και οι πρέσες), με ψηφιακό έλε

8462 31 00

p/st

S

28.41.32.40

Μηχανές διάτρησης ή διάνοιξης εγκοπών (περιλαμβάνονται και οι πρέσες), με
ψηφιακό έλεγχο

8462 [41 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.32.60

Άλλα μηχανικά ψαλίδια (περιλαμβάνονται και οι πρέσες)

8462 [39 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

28.41.32.80

Άλλες μηχανές διάτρησης ή διάνοιξης εγκοπών (περιλαμβάνονται και οι πρέσες)

8462 [49 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.41.33: Μηχανές και σφυριά για σφυρηλασία ή ανισόπαχη τύπωση· υδραυλικές πρέσες και πρέσες για την κατεργασία μετάλλου π.δ.κ.α.
28.41.33.10

Μηχανές και σφύρες σφυρηλάτησης και αποτύπωσης, με ψηφιακό έλεγχο

8462 10 10

p/st

S

28.41.33.20

Άλλες μηχανές και σφύρες σφυρηλάτησης και αποτύπωσης

8462 10 90

p/st

S

28.41.33.50

Υδραυλικές πρέσες για κατεργασία μετάλλου

8462 [91 (20 + 80)]

p/st

S

28.41.33.60

Μη υδραυλικές πρέσες για κατεργασία μετάλλου

8462 [99 (20 + 80)]

p/st

S

CPA 28.41.34: Εργαλειομηχανές π.δ.κ.α. για την κατεργασία μετάλλου, επιτηγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών ενώσεων,
χωρίς αφαίρεση υλικού
28.41.34.10

Τράπεζες ολκής ράβδων, σωλήνων, μορφοποιημένων στοιχείων, συρμάτων ή παρό
μοιων ειδών

8463 [10 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.34.30

Μηχανές κατασκευής εξωτερικών και εσωτερικών σπειρωμάτων με έλαση

8463 20 00

p/st

S

28.41.34.50

Μηχανές επεξεργασίας σύρματος

8463 30 00

p/st

S

28.41.34.70

Άλλες εργαλειομηχανές για την επεξεργασία μετάλλων, χωρίς αφαίρεση υλικού

8463 90 00

p/st

S

CPA 28.41.40: Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων
28.41.40.30

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών των κλάσεων 8456 έως 8461

8466 93 00

—

S

S2

28.41.40.50

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών των κλάσεων 8462 έως 8463

8466 94 00

—

S

S2

28.41.40.70

Μέρη και εξαρτήματα εργαλειομηχανών που λειτουργούν με υπερήχους

8486 90 70

—

S
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NACE 28.49: Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
CPA 28.49.11: Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών υλικών, σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών υλικών ή για την ψυχρή
κατεργασία του γυαλιού
28.49.11.30

Μηχανικά πριόνια για την επεξεργασία πέτρας, κεραμικών υλικών, σκυροδέματος,
κ.λπ.

8464 10 00

p/st

S

28.49.11.50

Μηχανές λείανσης ή στίλβωσης, για την επεξεργασία πέτρας, κεραμικών υλικών,
σκυροδέματος, κ.λπ.

8464 [20 (11 + 19 + 80)]

p/st @

S

28.49.11.70

Εργαλειομηχανές για την επεξεργασία πέτρας, κεραμικων υλικων, σκυροδέματος
κ.λπ.

8464 90 00

p/st @

S

CPA 28.49.12: Εργαλειομηχανές για την κατεργασία ξύλου, φελλού, κόκαλου, σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή παρόμοιων σκληρών
υλικών· μηχανήματα γαλβανοπλαστικής
28.49.12.10

Μηχανές πολλαπλών χρήσεων με χειρωνακτική προσαγωγή του προς επεξεργασία
αντικειμένου

8465 10 10

p/st

S

28.49.12.20

Μηχανές πολλαπλών χρήσεων με αυτόματη προσαγωγή του προς επεξεργασία
αντικειμένου

8465 10 90

p/st

S

28.49.12.33

Μηχανικά πριόνια για πριονοκορδέλες

8465 91 10

p/st

S

28.49.12.35

Μηχανικά πριόνια για δισκοπρίονα

8465 91 20

p/st

S

28.49.12.37

Άλλα μηχανικά πριόνια

8465 91 90

p/st

S

28.49.12.50

Μηχανικές πλάνες, μηχανικές φρέζες ή μηχανές κατατομών (σβούρες) για την
επεξεργασία ξυλείας, φελλού, οστών, σκληρημ. ελαστικού, σκληρού πλαστικού
κ.λπ.

8465 92 00

p/st

S

28.49.12.63

Μηχανές λείανσης, λειοτρίβησης ή στίλβωσης για την επεξεργασία ξυλείας, φελλού
κ.λπ.

8465 93 00

p/st

S

28.49.12.65

Μηχανές κάμψης ή συναρμολόγησης για την επεξεργασία ξυλείας, φελλού, οστών
κ.λπ.

8465 94 00

p/st

S

28.49.12.67

Μηχανές διάτρησης και κατασκευής εντορμιών για την επεξεργασία ξυλείας, φελ
λού κ.λπ.

8465 95 00

p/st

S

28.49.12.75

Μηχανικοί σχίστες, μηχανικοι πελεκητές ή μηχανικοί αποφλοιωτές για την επεξερ
γασία ξυλείας, φελλού κ.λπ.

8465 96 00

p/st

S

28.49.12.79

Εργαλειομηχανές για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του
σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών
υλών π.δ.κ.α.

8465 99 00

p/st

S

28.49.12.83

Μηχανές και συσκευές επιμετάλλωσης (γαλβανοτεχνικής) δι, ηλεκτρόλυσης, ηλε
κτρόλυσης και ηλεκτροφόρησης

8543 30 00

kg

S

28.49.12.87

Πρέσες, μηχανές επεξεργασίας ξυλείας ή φελλού, μηχανές κατασκευής μοριοσανί
δων ή ινοσανίδων

8479 [30 (10 + 90)]

p/st @

S
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P
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CPA 28.49.21: Εργαλειοφορείς και κεφαλές ελικοτομής αυτόματου ανοίγματος, για εργαλειομηχανές
28.49.21.10

Εργαλειοφορείς, άτρακτοι, λαβίδες και υποδοχές

8466 10 20

kg

S

28.49.21.30

Εργαλειοφορείς για τόρνους

8466 10 31

kg

S

28.49.21.40

Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης και διατάξεις που
συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή
κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημια
γωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με
επίπεδη οθόνη

8486 90 10

—

S

28.49.21.50

Εργαλειοφορείς, π.δ.κ.α.

8466 10 38

kg

S

28.49.21.70

Κεφαλές κοπής σπειρωμάτων (κοχλιοτομείς) αυτόματης απεμπλοκής

8466 10 80

kg

S

CPA 28.49.22: Διατάξεις στερέωσης των προς επεξεργασία τεμαχίων για εργαλειομηχανές
28.49.22.30

Διατάξεις στερέωσης των προς επεξεργασία αντικειμένων για εργαλειομηχανές,
εξαρτήματα συναρμολογήσεων και συλλογή για ειδικές εφαρμογές

8466 20 20

kg

S

28.49.22.50

Εργαλειοφορείς για τόρνους

8466 20 91

kg

S

28.49.22.70

Άλλοι εργαλειοφορείς

8466 20 98

kg

S

8466 30 00

kg

S

CPA 28.49.23: Κεφαλές διαίρεσης και άλλα ειδικά προσαρτήματα για εργαλειομηχανές
28.49.23.50

Κεφαλές διαίρεσης και άλλα ειδικά εξαρτήματα για εργαλειομηχανές

CPA 28.49.24: Μέρη και εξαρτήματα για εργαλειομηχανές κατεργασίας ξύλου, φελλού, σκληρού ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών
28.49.24.30

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.64

8466 [91 (20 + 95)]

—

S

S2

28.49.24.50

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.65

8466 [92 (20 + 80)]

—

S

S2

NACE 28.91: Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
CPA 28.91.11: Μετατροπείς (μεταλλάκτες), χοάνες χυτηρίων, μήτρες χελωνών και μηχανές χύτευσης· έλαστρα μετάλλων
28.91.11.30

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου,
μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλ
λουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια

8454 [10 00 + 20 00 + 30
(10 + 90)]

p/st @

S

28.91.11.53

Έλαστρα σωλήνων για μεταλλικούς σωλήνες· έλαστρα μετάλλων για θερμή έλαση
και συνδυασμοί ελάστρων για θερμή και ψυχρή έλαση

8455 [10 00 + 21 00]

p/st @

S

28.91.11.57

Έλαστρα ψυχρής έλασης

8455 22 00

p/st @

S

—

S

p/st @

S

—

S

CPA 28.91.12: Μέρη μηχανημάτων για τη μεταλλουργία· μέρη ελάστρων μετάλλων
28.91.12.30

Μέρη των μετατροπέων, των τύπων πλινθωμάτων, των κάδων χύτευσης και των
μηχανών χύτευσης (κλάση 8454)

8454 90 00

28.91.12.50

Κύλινδροι ελάστρων

8455 [30 (10 + 31 + 39 +
90)]

28.91.12.70

Μέρη ελάστρων (εκτός από κυλίνδρους)

8455 90 00

S2

S2
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p/st @

S

Μεθ. σημ.

NACE 28.92: Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
CPA 28.92.11: Ανυψωτήρες και ιμάντες μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας, για υπόγεια χρήση
28.92.11.00

Μηχανήματα ανύψωσης και μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας, για υπόγεια χρήση

8428 31 00

CPA 28.92.12: Μηχανήματα κοπής άνθρακα ή βράχων και μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων· άλλα μηχανήματα γεώτρησης και διάνοιξης φρεάτων
28.92.12.33

Αυτοκινούμενες μηχανές εξόρυξης μεταλλευμάτων και διάνοιξης σηράγγων, εκβρα
χιστήρες και μηχανές κατεδάφισης

8430 31 00

p/st @

S

28.92.12.35

Άλλες μηχανές εξόρυξης μεταλλευμάτων και διάνοιξης σηράγγων (μη αυτοκινού
μενες), εκβραχιστήρες και μηχανές κατεδάφισης

8430 39 00

p/st @

S

28.92.12.53

Αυτοκινούμενες μηχανές γεωτρήσεων και βαθιών γεωτρήσεων

8430 41 00

p/st @

S

28.92.12.55

Άλλες μηχανές γεωτρήσεων και βαθιών γεωτρήσεων (μη αυτοκινούμενες)

8430 49 00

p/st @

S

CPA 28.92.21: Αυτοκινούμενες μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες
28.92.21.30

Αυτοκινούμενοι ερπυστριοφόροι προωθητές (μπουλντόζες) με μετωπικό κοπτήρα
και οι αντίστοιχοι με γωνιακό κοπτήρα

8429 11 00

p/st

S

28.92.21.50

Αυτοκινούμενοι ελαστικοφόροι προωθητές με μετωπικό κοπτήρα και οι αντίστοιχοι
με γωνιακό κοπτήρα

8429 19 00

p/st

S

8429 20 00

p/st

S

8429 30 00

p/st

S

8429 [40 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

CPA 28.92.22: Αυτοκινούμενοι ισοπεδωτήρες και ομαλυντήρες
28.92.22.00

Αυτοκινούμενοι ισοπεδωτές

CPA 28.92.23: Αυτοκινούμενοι αποξέστες
28.92.23.00

Αυτοκινούμενα αποξεστικά οχήματα δρόμων, (αναμοχλευτήρες)

CPA 28.92.24: Αυτοκινούμενοι συμπιεστήρες και οδοστρωτήρες
28.92.24.00

Αυτοκινούμενοι οδοστρωτήρες και συμπιεστές

CPA 28.92.25: Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές πρόσθιας φόρτωσης
28.92.25.30

Φορτωτές ειδικά σχεδιασμένοι για υπόγεια χρήση (ορυχεία)

8429 51 10

p/st

S

28.92.25.50

Άλλοι αυτοκινούμενοι μετωπικοί φορτωτές (με μετωπικό κάδο)

8429 [51 (91 + 99)]

p/st

S

CPA 28.92.26: Αυτοκινούμενα μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς και πτυοφόροι φορτωτές, στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει στροφή 360°,
εκτός των πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης
28.92.26.00

Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς, με φορέα που περιστρέφεται κατά 360°

8429 [52 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.92.27: Άλλα αυτοκινούμενα μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς και πτυοφόροι φορτωτές· άλλα αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείων
28.92.27.30

Άλλοι αυτοκινούμενοι προωθητές, εκσκαφείς φορτωτές κ.λπ.

8429 59 00

p/st

S

28.92.27.50

Άλλα χωματουργικά, εσκαπτικά κ.λπ. μηχανήματα

8430 50 00

p/st @

S

8431 42 00

kg

S

CPA 28.92.28: Μετωπικοί και γωνιακοί κοπτήρες προωθητών
28.92.28.00

Μετωπικοί ή γωνιακοί κοπτήρες προωθητών

S2
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8704 [10 (10 + 90)]

p/st

S

Περιγραφή

Μεθ. σημ.

CPA 28.92.29: Ανατρεπόμενα οχήματα κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται εκτός του οδικού δικτύου
28.92.29.00

Ανατρεπόμενα φορτηγά για χρησιμοποίηση εκτός οδικού δικτύου

CPA 28.92.30: Άλλα μηχανήματα εκσκαφής
28.92.30.10

Πασσαλοεμπήκτες και πασσαλοεξαγωγείς

8430 10 00

p/st

S

28.92.30.30

Εκχιονιστήρες

8430 20 00

p/st

S

28.92.30.50

Μή αυτοκινούμενες μηχανές γόμωσης και συμπίεσης

8430 61 00

p/st

S

28.92.30.70

Αποξέστες, εκσκαφείς, ισοπεδωτές και άλλα χωματουργικά μηχανήματα, μη αυτο
κινούμενα

8430 69 00

p/st @

S

28.92.30.90

Μηχανήματα κάθε είδους για δημόσια έργα, οικοδομικά έργα, κ.λπ.

8479 10 00

p/st @

S

CPA 28.92.40: Μηχανήματα για διαλογή, άλεση, ανάμειξη και παρόμοια επεξεργασία γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών ουσιών
28.92.40.30

Μηχανές διαλογής, κοσκίνισης, διαχωρισμού, ανάμειξης, κ.λπ. γαιών και λίθων

8474 [10 00 + 20 00 +
39 00]

p/st @

S

28.92.40.50

Αναμικτήρες σκυροδέματος και κονιάματος, (μπετονιέρες)

8474 31 00

p/st @

S

28.92.40.70

Μηχανές ανάμειξης ορυκτών ουσιών με άσφαλτο

8474 32 00

p/st @

S

8701 30 00

p/st

S

CPA 28.92.50: Ελκυστήρες τοποθέτησης τροχαίου υλικού
28.92.50.00

Ερπυστριοφόροι ελκυστήρες

CPA 28.92.61: Μέρη μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής· μέρη γερανών
28.92.61.30

Μέρη των μηχανών γεωτρήσεων και βαθιών γεωτρήσεων

8431 43 00

—

S

S2

28.92.61.50

Άλλα μέρη των μηχανών των κλάσεων 84.26, 84.29, 84.30

8431 [49 (20 + 80)]

—

S

S2

—

S

S2

8421 11 00

p/st @

S

8434 20 00

p/st @

S

p/st @

S

CPA 28.92.62: Μέρη μηχανημάτων για διαλογή, άλεση ή άλλη επεξεργασία γαιών, λίθων και παρόμοιων υλικών
28.92.62.00

Μέρη των μηχανών και συσκευών της κλάσης 84.74

8474 [90 (10 + 90)]

NACE 28.93: Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
CPA 28.93.11: Μηχανήματα αποκορύφωσης γάλακτος (κορυφολόγοι)
28.93.11.00

Φυγοκεντρικές μηχανές διαχωρισμού της κρέμας (αποβουτύρωσης) του γάλακτος

CPA 28.93.12: Γαλακτοκομικά μηχανήματα
28.93.12.00

Γαλακτοκομικές μηχανές

CPA 28.93.13: Μηχανήματα για την άλεση ή την κατεργασία δημητριακών ή οσπρίων π.δ.κ.α.
28.93.13.00

Άλλες μηχανές άλεσης και επεξεργασίας δημητριακών ή οσπρίων

8437 80 00
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CPA 28.93.14: Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κρασιού, μηλίτη, φρουτοχυμών και παρόμοιων ποτών
28.93.14.00

Πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή
κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών

8435 10 00

CPA 28.93.15: Μη ηλεκτρικοί φούρνοι αρτοποιίας· μη οικιακός εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού
28.93.15.30

Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, μη ηλεκτρικοί

8417 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

28.93.15.60

Μη οικιακές συσκευές για τη παρασκευή ζεστών ποτών

8419 81 20

p/st @

S

28.93.15.80

Άλλες μη οικιακές συσκευές μαγειρεύματος ή θέρμανσης τροφίμων

8419 81 80

p/st @

S

8419 31 00

p/st @

S

CPA 28.93.16: Ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων
28.93.16.00

Ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων

CPA 28.93.17: Μηχανήματα π.δ.κ.α. για τη βιομηχανική προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών (συμπεριλαμβάνονται λίπη ή έλαια)
28.93.17.13

Μηχανές αρτοποιϊας

8438 10 10

p/st @

S

28.93.17.15

Μηχανές παρασκευής ζυμαρικών

8438 10 90

p/st @

S

28.93.17.20

Μηχανές ζαχαροπλαστικής ή παρασκευής κακάου ή καφέ

8438 20 00

p/st @

S

28.93.17.30

Μηχανές ζαχαροποιϊας

8438 30 00

p/st @

S

28.93.17.40

Μηχανές ζυθοποιϊας

8438 40 00

p/st @

S

28.93.17.50

Μηχανές και συσκευές προπαρασκευής κρέατος ή πουλερικών

8438 50 00

p/st @

S

28.93.17.60

Μηχανές και συσκευές προπαρασκευής φρούτων, ξηρών καρπών ή λαχανικών

8438 60 00

p/st @

S

28.93.17.70

Άλλες μηχανές παρασκευής ή βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων ή ποτών

8438 [80 (10 + 91 + 99)]

p/st @

S

28.93.17.80

Μηχανές εξαγωγής ή παρασκευής ζωϊκών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

8479 20 00

p/st @

S

8478 10 00

p/st @

S

CPA 28.93.19: Μηχανήματα για την προετοιμασία και παρασκευή του καπνού π.δ.κ.α.
28.93.19.00

Άλλες μηχανές προετοιμασίας ή μεταποίησης καπνού

CPA 28.93.20: Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων, σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών
28.93.20.00

Μηχανές καθαρισμού, διαλογής και διαβάθμισης σπόρων, κόκκων δημητριακών και
οσπρίων

8437 10 00

p/st

S

8435 90 00

—

S

CPA 28.93.31: Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών
28.93.31.00

Μέρη πιεστηρίων και άλλων μηχανών παρασκευής κρασιού, μηλίτη, χυμών φρού
των κ.λπ.

S2
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

8438 90 00

—

S

S2

8478 90 00

—

S

S2

CPA 28.93.32: Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων
28.93.32.00

Μέρη μηχανών και συσκευών παρασκευής ή παραγωγής τροφίμων ή ποτών (κλάση
84.38)

CPA 28.93.33: Μέρη μηχανημάτων για την επεξεργασία καπνού
28.93.33.00

Μέρη των μηχανών προετοιμασίας ή μεταποίησης καπνού

CPA 28.93.34: Μέρη μηχανών για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων, σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών
28.93.34.00

Μέρη των μηχανών άλεσης και επεξεργασίας δημητριακών ή οσπρίων (κλάση
84.37)

8437 90 00

—

S

S2

NACE 28.94: Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
CPA 28.94.11: Μηχανήματα διέλασης, επεκτατικής ολκής, τεξτουραρίσματος ή κοπής τεχνητών κλωστοϋφαντουργικών υλών· μηχανές για την
προετοιμασία κλωστοϋφαντουργικών ινών
28.94.11.00

Μηχανήματα διέλασης, επεκτατικής ολκής, τεξτουραρίσματος ή κοπής τεχνητών
κλωστοϋφαντουργικών υλών· μηχανές για την προετοιμασία κλωστοϋφαντουργικών
ινών

8444 [00 (10 + 90)] + 8445
[11 00 + 12 00 + 13 00 +
19 00]

p/st

S

CPA 28.94.12: Μηχανές κλώσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· μηχανές διπλιάσματος, στρίψης, περιέλιξης ή αναπήνισης κλωστοϋφαντουρ
γικών προϊόντων
28.94.12.00

Μηχανές κλώσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· μηχανές διπλιάσματος, στρί
ψης, περιέλιξης ή αναπήνισης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

8445 [20 00 + 30 (10 + 90)
+ 40 00 + 90 00]

p/st

S

8446 [10 00 + 21 00 +
29 00 + 30 00]

p/st

S

CPA 28.94.13: Υφαντικές μηχανές
28.94.13.00

Υφαντικές μηχανές

CPA 28.94.14: Πλεκτομηχανές· ραπτοπλεκτομηχανές και παρόμοιες μηχανές· μηχανές κατασκευής θυσάνων
28.94.14.30

Κυκλικές πλεκτικές μηχανές

8447 [11 00 + 12 00]

p/st

S

28.94.14.50

Ευθύγραμμες πλεκτικές μηχανές, επίπεδες πλεκτικές μηχανές, πλεκτικές-ραπτικές
μηχανές και πλεκτικές μηχανές με επίπεδο στημόνι

8447 [20 (20 + 80)]

p/st

S

28.94.14.70

Μηχανές και αργαλιοί κατασκευής χονδρού νήματος (κορδονέτου), τουλιού,
δαντέλλας, κεντημάτων, μπιμπιλιών κ.λπ.

8447 90 00

p/st

S

CPA 28.94.15: Βοηθητικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε μηχανές επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· μηχανήματα εκτύπωσης
υφασμάτων
28.94.15.10

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 84.44, 84.45,
84.46 ή 84.47 του ΕΣ

8448 [11 00 + 19 00]

kg

S

28.94.15.30

Μηχανές για την εκτύπωση υφαντικών υλών (εκτός από μηχανές και συσκευές
εκτύπωσης όφσετ «offset», φλεξογραφικής εκτύπωσης, ανάγλυφης εκτύπωσης και
εκτύπωσης με φωτοχαρακτική)

8443 19 20

p/st

S

CPA 28.94.21: Μηχανήματα για την πλύση, τον καθαρισμό, το στύψιμο, το σιδέρωμα, το πρεσάρισμα, τη βαφή, την αναπήνιση και παρόμοιες
εργασίες υφαντουργικού νήματος και υφασμάτων· μηχανήματα για το φινίρισμα του πιλήματος
28.94.21.10

Μηχανές παραγωγής ή τελειώματος (φινιρίσματος) πιλήματος ή μη υφαντών ύφα
σμάτων

8449 00 00

kg

S

28.94.21.30

Μηχανές και πρέσες σιδερώματος (περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης),
υφαντών

8451 [30 (10 + 30 + 80)]

p/st

S

28.94.21.50

Άλλες μηχανές πλύσης (πλυντήρια), μηχανές λεύκανσης (λευκαντήρια) ή μηχανές
βαφής, υφαντών

8451 40 00

p/st @

S
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P

28.94.21.70

Μηχανές αναπήνισης, εκτύλιξης, δίπλωσης, κοπής κ.λπ. των υφαντουργικών υφα
σμάτων

8451 50 00

p/st @

S

28.94.21.80

Μηχανές επικάλυψης των βασικών υφασμάτων ή των άλλων υποθεμάτων, που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή λινοτάπητα ή άλλων καλυμμάτων δαπέδων·
μηχανές επεξεργασίας, τελειώματος, διαπότισης κ.λπ. υφαντουργικών υλικών

8451 [80 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.94.22: Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων· μηχανές στεγνού καθαρισμού· στεγνωτήρια με χωρητικότητα άνω των δέκα κιλών
28.94.22.30

Πλυντήρια ρούχων, οικιακού ή επαγγελματικού τύπου, χωρητικότητας > 10 kg

8450 20 00

p/st

S

28.94.22.50

Μηχανές στεγνού καθαρισμού

8451 10 00

p/st @

S

28.94.22.70

Στεγνωτήρια ρούχων, χωρητικότητας > 10 kg

8451 29 00

p/st @

S

8421 12 00

p/st

S

CPA 28.94.23: Φυγοκεντρικά στεγνωτήρια ρούχων
28.94.23.00

Φυγοκεντρικοί στεγνωτήρες ρούχων

CPA 28.94.24: Ραπτομηχανές, εκτός των ραπτομηχανών για βιβλία και των οικιακών ραπτομηχανών
28.94.24.30

Αυτόματες ραπτομηχανές

8452 21 00

p/st

S

28.94.24.50

Άλλες ραπτομηχανές (εκτός απο τις αυτόματες)

8452 29 00

p/st

S

CPA 28.94.30: Μηχανήματα για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών
28.94.30.30

Μηχανές προπαρασκευής, δέψης ή κατεργασίας κάθε είδους δερμάτων

8453 10 00

p/st @

S

28.94.30.50

Μηχανές κατασκευής ή επισκευής υποδημάτων

8453 20 00

p/st @

S

28.94.30.70

Άλλες μηχανές κατασκευής ή επισκευής δερμάτινων ειδών

8453 80 00

p/st @

S

8452 [10 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

CPA 28.94.40: Ραπτομηχανές οικιακού τύπου
28.94.40.00

Ραπτομηχανές οικιακού τύπου

CPA 28.94.51: Μέρη και εξαρτήματα μηχανών κλώσης και ύφανσης
28.94.51.10

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών των κλάσεων 8444 και 8445 και των βοη
θητικών μηχανημάτων τους

8448 [20 00 + 31 00 +
32 00 + 39 00]

—

S

S2

28.94.51.30

Αδράχτια και διχάλες (σαϊτες) αδραχτιών, δακτύλιοι κλωστριών και δρομείς δακτυ
λίων

8448 33 00

kg

S

28.94.51.50

Μέρη και εξαρτήματα υφαντουργικών μηχανών ή των βοηθητικών μηχανημάτων
τους

8448 [42 00 + 49 00]

—

S

S2

28.94.51.70

Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχα
νημάτων τους

8448 [51 (10 + 90) + 00)]

—

S

S2
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Όγκος
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P

Μεθ. σημ.

CPA 28.94.52: Μέρη μηχανημάτων για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων
28.94.52.10

Μέρη των πλυντηρίων της κλάσης 84.50

8450 90 00

—

S

S2

28.94.52.20

Μέρη των μηχανών της κλάσης 84.51

8451 90 00

—

S

S2

28.94.52.30

Βελόνες ραπτομηχανών

8452 [30 (10 + 90)]

kg

S

28.94.52.50

Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα εξαρτήματά τους

8452 40 00

kg

S

28.94.52.70

Άλλα μέρη ραπτομηχανών

8452 90 00

—

S

S2

28.94.52.80

Μέρη των μηχανών της κλάσης 84.53

8453 90 00

—

S

S2

NACE 28.95: Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
CPA 28.95.11: Μηχανήματα για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από τα μέρη τους
28.95.11.13

Μηχανές κατασκευής πολτού από ινώδεις κυτταρινικές ύλες

8439 10 00

p/st @

S

28.95.11.15

Μηχανές κατασκευής χαρτιού ή χαρτονιού

8439 20 00

p/st @

S

28.95.11.17

Μηχανές τελικής επεξεργασίας χαρτιού ή χαρτονιού

8439 30 00

p/st @

S

28.95.11.33

Μηχανές κοπής και περιέλιξης κυλίνδρων χαρτιού

8441 10 10

p/st @

S

28.95.11.35

Άλλες μηχανές κατά μήκος κοπής ή εγκάρσιας κοπής

8441 10 20

p/st @

S

28.95.11.37

Περικοπτήρες χαρτιού

8441 10 30

p/st @

S

28.95.11.40

Άλλες κοπτικές μηχανές

8441 10 70

p/st @

S

28.95.11.50

Μηχανές κατασκευής σάκων, σακιδίων ή φακέλλων από χαρτί ή χαρτόνι

8441 20 00

p/st @

S

28.95.11.60

Μηχανές για την κατασκευή κιβωτίων, κουτιών κ.λπ. από χαρτί ή χαρτόνι

8441 30 00

p/st @

S

28.95.11.70

Μηχανές χύτευσης ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι

8441 40 00

p/st @

S

28.95.11.90

Άλλες μηχανές επεξεργασίας χαρτοπολτού, χαρτιού ή χαρτονιού

8441 80 00

p/st @

S

CPA 28.95.12: Μέρη μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού
28.95.12.30

Μέρη μηχανών κατασκευής πολτού από ινώδεις κυτταρινικές ύλες

8439 [91 (10 + 90)]

—

S

S2

28.95.12.50

Μέρη άλλων μηχανών της κλάσης 84.39

8439 [99 (10 + 90)]

—

S

S2
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—

S

S2

NACE 28.96: Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
CPA 28.96.10: Μηχανήματα π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά
28.96.10.10

Μηχανές χύτευσης (καλουπώματος) δι'έγχυσης, για την επεξεργασία ελαστικού ή
πλαστικού, κ.λπ.

8477 10 00

p/st @

S

28.96.10.30

Εξωθητήρες για την επεξεργασία ελαστικού ή πλαστικού και για την παραγωγή
συναφών προϊόντων

8477 20 00

p/st @

S

28.96.10.40

Μηχανές χύτευσης (καλουπώματος) με εμφύσηση, γι ατην επεξεργασία ελαστικού ή
πλαστικού

8477 30 00

p/st @

S

28.96.10.50

Μηχανές χύτευσης (καλουπώματος) εν κενώ και άλλες μηχανές διαμόρφωσης εν
θερμώ για την επεξεργασία ελαστικού ή πλαστικού

8477 40 00

p/st @

S

28.96.10.60

Μηχανές χύτευσης (καλουπώματος) ή αναγόμωσης ελαστικών επισώτρων

8477 51 00

p/st @

S

28.96.10.73

Άλλες πρέσες χύτευσης ή διαμόρφωσης ελαστικού ή πλαστικού, κ.λπ

8477 59 10

p/st @

S

28.96.10.75

Άλλες μηχανές χύτευσης ή διαμόρφωσης ελαστικού ή πλαστικού, κ.λπ.

8477 59 80

p/st @

S

28.96.10.82

Μηχανές για την επεξεργασία αντιδραστικών ρητινών

8477 80 11

p/st @

S

28.96.10.84

Μηχανές για την κατασκευή σπογγώδους ή κυψελώδους καουτσούκ (εκτός από για
την επεξεργασία αντιδραστικών ρητινών)

8477 80 19

p/st @

S

28.96.10.91

Μηχανές θρυμματισμού για την κατεργασία ή την επεξεργασία του ελαστικού
[καουτσούκ] ή των πλαστικών υλών

8477 80 91

p/st @

S

28.96.10.93

Μηχανές ανάμιξης, μάλαξης και ανάδευσης για την κατεργασία ή την επεξεργασία
του ελαστικού [καουτσούκ] ή των πλαστικών υλών

8477 80 93

p/st @

S

28.96.10.95

Κοπτικές μηχανές, μηχανικοί σχίστες και μηχανές αποφλοίωσης, για την κατεργα
σία ή την επεξεργασία του ελαστικού [καουτσούκ] ή των πλαστικών υλών ή για
την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές

8477 80 95

p/st @

S

28.96.10.97

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ ή
των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, π.δ.κ.α.

8477 80 99

p/st @

S

CPA 28.96.20: Μέρη μηχανημάτων π.δ.κ.α. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά
28.96.20.00

Μέρη των μηχανών και συσκευών επεξεργασίας ελαστικού ή πλαστικού (κλάση
8477)

8477 [90 (10 + 80)]

—

S

NACE 28.99: Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
CPA 28.99.11: Μηχανήματα βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές για βιβλία)
28.99.11.10

Μηχανές αναδίπλωσης για την βιβλιοδεσία

8440 10 10

p/st @

S

28.99.11.30

Μηχανές ταξινόμησης και συλλογής τυπογραφικών φύλλων

8440 10 20

p/st @

S

28.99.11.50

Μηχανές ραφής, συρματοραφής και συρραφής βιβλίων

8440 10 30

p/st @

S

28.99.11.70

Βιβλιοδετικές συγκολλητικές μηχανές

8440 10 40

p/st @

S

S2
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8440 10 90

Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st @

S

Μεθ. σημ.

CPA 28.99.12: Μηχανήματα, συσκευές και εξοπλισμός για τη στοιχειοθεσία, την προετοιμασία και την κατασκευή τυπογραφικών πλακών
28.99.12.00

Μηχανήματα, συσκευές και εξοπλισμός για τη στοιχειοθεσία, την προετοιμασία και
την κατασκευή τυπογραφικών πλακών

8442 [30 (10 + 91 + 99)]

p/st @

S

CPA 28.99.13: Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ (offset), εκτός εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία
28.99.13.30

Τυπογραφικά πιεστήρια όφσετ, που τροφοδοτούνται από κυλίνδρους χαρτιού

8443 11 00

p/st

S

28.99.13.90

Άλλες μηχανές εκτύπωσης offset

8443 [13 (31 + 35 + 39 +
90)]

p/st

S

CPA 28.99.14: Άλλα εκτυπωτικά μηχανήματα, εκτός εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία
28.99.14.10

Μηχανές τυπογραφικής (ανάγλυφης) εκτύπωσης (εκτός της φλεξογραφικής εκτύ
πωσης) που τροφοδοτούνται από κυλίνδρους

8443 14 00

p/st

S

28.99.14.30

Φλεξογραφικά πιεστήρια

8443 16 00

p/st

S

28.99.14.50

Πιεστήρια φωτοχαρακτικής (ηλιογραφικά πιεστήρια)

8443 17 00

p/st

S

28.99.14.90

Άλλες μηχανές εκτύπωσης, εκτός εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία,
π.δ.κ.α.

8443 [15 00 + 19 (40 + 70)
+ 90)]

p/st

S

CPA 28.99.20: Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών,
συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών
28.99.20.20

Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως
για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers)

8486 10 00

p/st @

S

28.99.20.40

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (εκτός από εργαλειομηχανές για κατεργασία οποιου
δήποτε υλικού με αφαίρεση ύλης που λειτουργούν με υπέρηχους)

8486 20 90

p/st @

S

28.99.20.60

Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την
κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

8486 [30 (10 + 30 + 50 +
90)]

p/st @

S

CPA 28.99.31: Ξηραντήρια ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή χαρτονιού· στεγνωτήρια μη οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
28.99.31.30

Στεγνωτήρες ξυλείας, χαρτοπολτού, χαρτιού ή χαρτονιού

8419 32 00

p/st @

S

28.99.31.50

Άλλοι στεγνωτήρες

8419 39 00

p/st @

S

CPA 28.99.32: Περιστρεφόμενες εξέδρες με μέσα διασκέδασης, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη διασκέδασης υπαίθριων χώρων
πανηγύρεων
28.99.32.00

Περιστρεφόμενες εξέδρες με αλογάκια ή αυτοκινητάκια, κούνιες, περίπτερα σκο
ποβολής και άλλα είδη πλανόδιων επιχειρήσεων

9508 [10 00 + 90 00]

—

S

CPA 28.99.39: Μηχανισμός εκτόξευσης αεροσκαφών· ανασχετικά όργανα ή παρόμοιος εξοπλισμός· συσκευές ζυγοστάθμισης· μηχανήματα ειδικής
χρήσης π.δ.κ.α.
28.99.39.05

Μηχανές για την κατεργασία μετάλλων, που έχουν διακεκριμένες λειτουργίες
(εκτός από ρομπότ)

8479 81 00

p/st @

S

28.99.39.10

Μηχανές και συσκευές διαχωρισμού ισοτόπων, και μέρη τους

8401 20 00

p/st @

S

28.99.39.15

Μηχανές ανάμιξης, μάλαξης, θραύσης, κ.λπ. που έχουν διακεκριμένες λειτουργίες
(εκτός από ρομπότ)

8479 82 00

p/st @

S
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28.99.39.20

Μηχανές συναρμολόγησης ηλεκτρικών λαμπτήρων, σωλήνων κ.λπ. σε γυάλινα
περιβλήματα

8475 10 00

p/st @

S

28.99.39.25

Άλλα κινητά υδραυλικά στηρίγματα στοών ορυχείων

8479 89 30

p/st @

S

28.99.39.30

Μηχανές κατασκευής ή κατεργασίας εν θερμώ, γυαλιού ή γυάλινων ειδών

8475 [21 00 + 29 00]

p/st @

S

28.99.39.35

Βιομηχανικά ρομπότ, π.δ.κ.α.

8479 50 00

p/st @

S

28.99.39.40

Συστήματα κεντρικής λίπανσης

8479 89 60

p/st @

S

28.99.39.45

Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για α) την
κατασκευή ή την επιδιόρθωση μασκών και δικτυωτών σταυρών εστίασης β) τη
συναρμολόγηση διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλω
μάτων· και γ) την ανύψωση, το χειρισμό, τη φόρτωση και την εκφόρτωση πλιν
θωμάτων, δίσκων (wafers), διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων και διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

8486 40 00

p/st @

S

28.99.39.50

Μηχανές σχοινοποιϊας ή συρματοσχοινοποιίας και καλωδοποιίας

8479 40 00

p/st

S

28.99.39.53

Άλλες μηχανές και συσκευές επεξεργασίας (διαλογής, κοσκίνισης, διαχωρισμού,
ανάμειξης κ.λπ.) γαιών, λίθων, μεταλλευμάτων κ.λπ.

8474 [80 (10 + 90)]

p/st @

S

28.99.39.55

Άλλες μηχανές και συσκευές του κεφαλαίου 84

8479 [60 00 + 89 97]

p/st @

S

28.99.39.65

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους,
συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες
συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους, για πολιτική χρήση

8805 [10 (10 + 90)]

kg

S

28.99.39.70

Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

9031 10 00

kg

S

28.99.39.75

Τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ, και
άλλα παιχνίδια συντροφιάς στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινη
τήρα ή μηχανισμό, [εκτός από παιχνίδια, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρ
ματος, τραπεζογραμματίου, μάρκας ή άλλων παρόμοιων ειδών, σφαιριστήρια (μπι
λιάρδα), παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεό
ρασης, παιγνιόχαρτα (τράπουλες) καθώς και εκός από κυκλικούς ηλεκτρικούς
διαδρόμους αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών
άμιλλας]

9504 90 90

kg

S

8440 90 00 + 8442 40 00
+ 8443 [91 (10 + 91 + 99)]

—

S

Μεθ. σημ.

M

CPA 28.99.40: Μέρη μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας
28.99.40.00

Μέρη μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας

S2

CPA 28.99.51: Μέρη μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων
ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών
28.99.51.00

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
ή κυρίως για την κατασκευή α) πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με
ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με
επίπεδη οθόνη β) την κατασκευή ή την επιδιόρθωση μασκών και διχτυών γ) τη
συναρμολόγηση διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλω
μάτων δ) την ανύψωση, χειρισμό, φόρτωση ή εκφόρτωση πλινθωμάτων, δίσκων
(wafers), διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή
διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη (εκτός από εργαλειοφορείς, συρματοσύρ
τες αυτόματης ελευθέρωσης και διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξερ
γασία και τα μέρη και εξαρτήματα εργαλειομηχανών που λειτουργούν με υπέρη
χους)

8486 [90 (20 + 30 + 40 +
50 + 60 + 90)]

—

S

CPA 28.99.52: Μέρη άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
28.99.52.30

Μέρη των μηχανών της κλάσης 84.75

8475 90 00

—

S

S2

28.99.52.80

Μέρη των μηχανών και συσκευών της κλάσης 84.79

8479 [90 (20 + 80)]

—

S

S2
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NACE 29.10: Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
CPA 29.10.11: Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού
≤ 1 000 cm3
29.10.11.00 z

Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθηριστή, για οχήματα του κεφαλαίου ΕΣ 87 (εκτός από μοτοσι
κλέτες), κυλινδρισμού ≤ 1 000 cm3

8407 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

CPA 29.10.12: Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού
> 1 000 cm3
29.10.12.00 z

Κινητήρες με παλινδρομικά έμβολα, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπιν
θηριστή για οχήματα του κεφαλαίου ΕΣ 87 (εκτός από μοτοσικλέτες), κυλινδρι
σμού > 1 000 cm3

8407 [34 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S

p/st

S

CPA 29.10.13: Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης για οχήματα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
29.10.13.00

Πετρελαιοκινητήρες (ντήζελ) για οχήματα του κεφ. 87

8408 [20 (10 + 31 + 35 +
37 + 51 + 55 + 57 + 99)]

CPA 29.10.21: Οχήματα με κινητήρα στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού ≤ 1 500 cm3, καινούργια
29.10.21.00

Οχήματα με κινητήρα στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρι
σμού ≤ 1 500 cm3, καινούργια

8703 [21 10 + 22 10]

p/st

S

CPA 29.10.22: Οχήματα με κινητήρα στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1 500 cm3, καινούργια
29.10.22.30

Αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα > 1 500 cm3 (περιλαμβανομένων των τροχόσπι
των κυλινδρισμού > 3 000 cm3) (εκτός: οχήματα για μεταφορά ≥ 10 ατόμων,
οχήματα χιονιού, αμαξάκια του γκολφ και συναφή οχήματα)

8703 [23 19 + 24 10]

p/st

S

29.10.22.50

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με βενζινοκινητήρα, κυβισμού μεγαλύτερου των 1 500
έως 3 000 cm3

8703 23 11

p/st

S

CPA 29.10.23: Οχήματα με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργια
29.10.23.10

Αυτοκίνητα οχήματα με κινητήρα ντήζελ ή ημι-ντήζελ ≤ 1 500 cm3 (εξαιρούνται:
οχήματα για τη μεταφορά ≥ 10 ατόμων, οχήματα χιονιού, αμαξάκια του γκολφ
και συναφή οχήματα)

8703 31 10

p/st

S

29.10.23.30

Αυτοκίνητα οχήματα με κινητήρα ντήζελ ή ημι-ντήζελ > 1 500 cm3 αλλά ≤
2 500 cm3 (εξαιρούνται: οχήματα για τη μεταφορά ≥ 10 ατόμων, αυτοκίνητα
τροχόσπιτα, οχήματα χιονιού, αμαξάκια του γκολφ και συναφή οχήματα)

8703 32 19

p/st

S

29.10.23.40

Αυτοκίνητα οχήματα με κινητήρα ντήζελ ή ημι-ντήζελ > 2 500 cm3 (εξαιρούνται:
οχήματα για τη μεταφορά ≥ 10 ατόμων, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, οχήματα
χιονιού, αμαξάκια του γκολφ και συναφή οχήματα)

8703 33 19

p/st

S

29.10.23.53

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με πετρελαιοκινητήρα, κυβισμού + 1 500 cm3 έως
2 500 cm3

8703 32 11

p/st

S

29.10.23.55

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με πετρελαιοκινητήρα, κυβισμού μεγαλύτερου των
2 500 cm3

8703 33 11

p/st

S

8703 [90 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 29.10.24: Άλλα μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών
29.10.24.00

Άλλα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών (εκτός από οχήματα για τη μεταφορά ≥
10 επιβατών, Οχήματα που κινούνται πάνω στο χιόνι· οχήματα που χρησιμοποι
ούνται στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα)
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CPA 29.10.30: Μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.10.30.00

Οχήματα με κινητήρα για τη μεταφορά ≥ 10 επιβατών

8702 [10 (11 + 91) + 90
(11 + 31 + 90)]

CPA 29.10.41: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
(ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργια
29.10.41.10

Φορτηγά οχήματα με κινητήρα ντήζελ ή ημι-ντήζελ με μικτό βάρος ≤ 5 τόνων
(εξαιρούνται: ανατρεπόμενα οχήματα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμο
ποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο)

8704 [21 (10 + 31 + 91)]

p/st

S

29.10.41.30

Φορτηγά οχήματα με κινητήρα ντήζελ ή ημι-ντήζελ μικτού βάρους > 5 τόνων
αλλά ≤ 20 τόνων (και καμιονέτες) (εκτός: ανατρεπόμενα που είναι κατασκευασμένα
για χρήση έξω από το οδικό δίκτυο, ελκυστήρες)

8704 [22 (10 + 91)]

p/st

S

29.10.41.40

Πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα (ντήζελ), μεγίστου μικτού φορτίου, μεγαλύτε
ρου των 20 t

8704 [23 (10 + 91)]

p/st

S

CPA 29.10.42: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με
σπινθηριστή· άλλα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καινούργια
29.10.42.00

Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής
καύσης στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλα οχήματα για τη
μεταφορά εμπορευμάτων, καινούργια

8704 [31 (10 + 31 + 91) +
32 (10 + 91) + 00)]

p/st

S

8701 20 10

p/st

S

8706 [00 (11 + 19 + 91 +
99)]

p/st

S

8705 10 00

p/st

S

CPA 29.10.43: Οδικοί ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα οχήματα
29.10.43.00

Οδικοί ελκυστήρες (ρυμουλκά οχήματα) για ημιρυμουλκούμενα οχήματα

CPA 29.10.44: Πλαίσια εξοπλισμένα με κινητήρες, για αυτοκίνητα οχήματα
29.10.44.00

Πλαίσια αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.01 έως 87.05 με κινητήρες

CPA 29.10.51: Γερανοφόρα φορτηγά
29.10.51.00

Γερανοφόρα φορτηγά

CPA 29.10.52: Οχήματα που κινούνται πάνω στο χιόνι· οχήματα που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα, με
κινητήρες
29.10.52.00

Αυτοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται στο χιόνι, στα γήπεδα του γκολφ και
παρόμοια οχήματα

8703 [10 (11 + 18)]

p/st

S

CPA 29.10.59: Μηχανοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
29.10.59.30

Πυροσβεστικά οχήματα

8705 30 00

p/st

S

29.10.59.50

Φορτηγά ανάμειξης σκυροδέματος (μπετονιέρες)

8705 40 00

p/st

S

29.10.59.90

Άλλα οχήματα με κινητήρα για ειδικές χρήσεις, π.δ.κ.α.

8705 [20 00 + 90 (10 + 30
+ 90)]

p/st

S

NACE 29.20: Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
CPA 29.20.10: Αμαξώματα για μηχανοκίνητα οχήματα
29.20.10.30

Αμαξώματα οχημάτων της κλάσης 87.03

8707 [10 (10 + 90)]

p/st

S

M
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8707 [90 (10 + 90)]

Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st

S

p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 29.20.21: Εμπορευματοκιβώτια ειδικά σχεδιασμένα για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα
29.20.21.00

Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια για διάφορα μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομέ
νων των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών και των εμπορευματοκιβωτίων-βυτίων

8609 [00 (10 + 90)]

S2

CPA 29.20.22: Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τύπου τροχόσπιτου, για κατοίκηση ή κατασκήνωση
29.20.22.10

Πτυσσόμενα τροχόσπιτα· τροχόσπιτα ≤ 750 kg (συμπεριλαμβανόμενων των ημι
ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων)

8716 [10 (10 + 91)]

p/st

S

29.20.22.30

Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα για κατοίκηση ή κατασκή
νωση τύπου τροχόσπιτου, βάρους από 750 kg έως και 3 500 kg

8716 [10 (94 + 96)]

p/st

S

29.20.22.50

Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα για κατοίκηση ή κατασκή
νωση τύπου τροχόσπιτου, βάρους μεγαλύτερου των 3 500 kg

8716 10 99

p/st

S

p/st @

S

M

CPA 29.20.23: Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
29.20.23.00

Άλλα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα

8716 [31 00 + 39 (10 + 30
+ 51 + 59) + 00)]

CPA 29.20.30: Μέρη ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων και άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων
29.20.30.30

Μέρη ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, πλαίσια

8716 90 10

p/st @

S

S2

29.20.30.50

Μέρη ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, αμαξώματα

8716 90 30

p/st @

S

S2

29.20.30.70

Μέρη ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, άξονες

8716 90 50

p/st @

S

S2

29.20.30.90

Άλλα μέρη ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

8716 90 90

—

S

S2

NACE 29.31: Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
CPA 29.31.10: Συρμάτινες διατάξεις ανάφλεξης και άλλες συρμάτινες διατάξεις των τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία
29.31.10.00

Δέσμες καλωδίων για μεταφορά ενέργειας, των τύπων που χρησιμοποιούνται στα
μεταφορικά μέσα

8544 30 00

kg

S

CPA 29.31.21: Σπινθηριστές (μπουζί), μαγνητοηλεκτρικές συσκευές ανάφλεξης· δυναμομαγνητοηλεκτρικές συσκευές· μαγνητικοί σφόνδυλοι· δια
νομείς· πηνία ανάφλεξης
29.31.21.30

Σπινθηριστές, για πολιτικά αεροσκάφη

8511 10 00

p/st @

S

29.31.21.50

Μαγνητογεννήτριες ανάφλεξης, δυναμομαγνητοηλεκτρικές συσκευές, μαγνητικοί
σφόνδυλοι

8511 20 00

kg

S

29.31.21.70

Διανομείς και πηνία ανάφλεξης

8511 30 00

kg

S

CPA 29.31.22: Κινητήρες εκκίνησης και εκκινητές-γεννήτριες διπλής χρήσης· άλλες γεννήτριες και άλλος εξοπλισμός
29.31.22.30

Εκκινητήρες (μίζες) και εκκινητήρες-γεννήτριες διπλής χρήσης

8511 40 00

kg

S

29.31.22.50

Γεννήτριες π.δ.κ.α. για μηχανές εσωτερικής καύσης

8511 50 00

kg

S
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29.31.22.70

Περιγραφή

Εξοπλισμός π.δ.κ.α. για μηχανές εσωτερικής καύσης

5.10.2010

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

8511 80 00

Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

CPA 29.31.23: Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικές διατάξεις για τη διάλυση του πάγου και του αχνού για
μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες
29.31.23.10

Εξοπλισμός φωτισμού και οπτικής σηματοδότησης για ποδήλατα

8512 10 00

p/st @

S

29.31.23.30

Ηλεκρικά συστήματα συναγερμού για διάρρηξη ή πυρκαγιά, για επιβατηγά αυτο
κίνητα

8512 30 10

p/st

S

29.31.23.50

Εξοπλισμός ηχητικής σηματοδότησης για δίκυκλα και αυτοκίνητα οχήματα (εκτός
από ποδήλατα)

8512 30 90

kg

S

29.31.23.70

Υαλοκαθαριστήρες και διατάξεις αφαίρεσης πάγου ή αχνού για δίκυκλα και αυτο
κίνητα οχήματα

8512 40 00

kg

S

CPA 29.31.30: Μέρη άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες
29.31.30.30

Μέρη των ειδών της κλάσης 85.11

8511 90 00

—

S

S2

29.31.30.80

Μέρη των ειδών της κλάσης 85.12

8512 [90 (10 + 90)]

—

S

S2

p/st @

S

NACE 29.32: Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
CPA 29.32.10: Καθίσματα για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.10.00

Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα

9401 20 00

CPA 29.32.20: Ζώνες ασφαλείας, αερόσακοι και μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων
29.32.20.30

Ζώνες ασφαλείας

8708 [21 (10 + 90)]

p/st

S

S2

29.32.20.50

Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος. Μέρη αυτών

8708 [95 (10 + 91 + 99)]

—

S

S2

29.32.20.90

Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων αυτοκινήτων, περιλαμβανομένων των
θαλάμων οδήγησης

8708 [29 (10 + 90)]

—

S

S2

CPA 29.32.30: Μέρη και εξαρτήματα π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.30.10

Προφυλακτήρες και τμήματά τους (περιλαμβάνονται οι πλαστικοι προφυλακτήρες)

8708 [10 (10 + 90)]

kg

S

S2

29.32.30.20

Φρένα, σερβόφρενα και μέρη αυτών και μέρη αυτών (εκτός μη προσαρμοσμένων
επενδύσεων ή παρεμβυσμάτων)

8708 [30 (10 + 91 + 99)]

kg

S

S2

29.32.30.33

Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους

8708 [40 (20 + 50 + 91 +
99)]

p/st @

S

S2

29.32.30.36

Άξονες κίνησης με διαφορικό, έστω και εφοδιασμένοι με άλλα όργανα μετάδοσης
της κίνησης, φέροντες άξονες και μέρη τους

8708 [50 (20 + 35 + 55 +
91 + 99)]

kg

S

S2

29.32.30.40

Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους

8708 [70 (10 + 50 + 91 +
99)]

kg

S

S2

29.32.30.50

Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμβάνονται οι αποσβε
στήρες κραδασμών (αμορτισέρ)]

8708 [80 (20 + 35 + 55 +
91 + 99)]

p/st @

S

S2

29.32.30.61

Ψυγεία για ελκυστήρες, οχήματα, φορτηγά οχήματα, γερανοφόρα φορτηγά, πυρο
σβεστικά, φορτηγά ανάμειξης σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού
δρόμων, αυτοκίνητακαταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολο
γικά εργαστήρια και τα μέρη τους

8708 [91 (20 + 35 + 91 +
99)]

p/st @

S

S2

29.32.30.63

Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμησης. Μέρη αυτών

8708 [92 (20 + 35 + 91 +
99)]

kg

S

S2

5.10.2010
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

29.32.30.65

Συμπλέκτες και μέρη τους

8708 [93 (10 + 90)]

kg

S

S2

29.32.30.67

Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. Μέρη αυτών

8708 [94 (20 + 35 + 91 +
99)]

kg

S

S2

29.32.30.90

Άλλα μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 87.01 έως 87.05

8708 [99 (10 + 93 + 97)]

—

S

S2

NACE 30.11: Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
CPA 30.11.21: Κρουαζιερόπλοια, σκάφη εκδρομών και παρόμοια σκάφη για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγά
30.11.21.30

Επιβατικά πλοία

—

CGT

S

RO

30.11.21.50

Οχηματαγωγά

—

CGT

S

RO

CPA 30.11.22: Δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου για ποντο
πόρα σκάφη
30.11.22.10

Πετρελαιοφόρα

—

CGT

S

RO

30.11.22.30

Δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου

—

CGT

S

RO

30.11.22.50

Δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά χημικών προϊόντων

—

CGT

S

RO

30.11.22.70

Δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου

—

CGT

S

RO

—

CGT

S

RO

CPA 30.11.23: Πλοία ψυγεία, εκτός δεξαμενόπλοιων
30.11.23.00

Πλοία-ψυγεία, εκτός δεξαμενόπλοιων

CPA 30.11.24: Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου
30.11.24.10

Φορτηγά πλοία χύδην φορτίου

—

CGT

S

RO

30.11.24.30

Φορτηγά πλοία γενικού φορτίου

—

CGT

S

RO

30.11.24.50

Πλοία εμπορευματοκιβωτίων

—

CGT

S

RO

30.11.24.70

Οχηματαγωγά (ro-ro)

—

CGT

S

RO

30.11.24.90

Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου

—

CGT

S

RO

CPA 30.11.31: Αλιευτικά σκάφη· πλοία-εργοστάσια και άλλα σκάφη για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων
30.11.31.30

Αλιευτικά σκάφη

—

CGT

S

RO

30.11.31.50

Πλοία-εργοστάσια για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων

—

CGT

S

RO

—

CGT

S

RO

CPA 30.11.32: Άλλα σκάφη μη μεταφοράς φορτίων
30.11.32.00

Άλλα σκάφη μη μεταφοράς φορτίων

CPA 30.11.33: Βυθοκόροι· πλοία-φάροι, πλωτοί γερανοί· άλλα σκάφη
30.11.33.30

Βυθοκόροι

—

CGT

S

RO

30.11.33.50

Άλλα σκάφη που δεν προορίζονται για τη μεταφορά φορτίων

—

CGT

S

RO

—

CGT

S

RO

CPA 30.11.40: Παράκτια σκάφη και υποδομή
30.11.40.30

Παράκτια σκάφη

L 262/236

EL
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PRODCOM

30.11.40.50

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Παράκτια υποδομή

5.10.2010

—

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

p/st

S

RO

CPA 30.11.50: Άλλες πλωτές κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων,
σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)
30.11.50.00

Άλλες πλωτές κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, πλωτών δεξαμενών,
στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)

p/st

S

RO

—

—

I

M

—

—

I

M

8903 [91 (10 + 92 + 99)]

p/st

S

8903 [10 (10 + 90)]

p/st

S

—

CPA 30.11.91: Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
30.11.91.00

Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατα
σκευών

CPA 30.11.92: Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
30.11.92.00

Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών

NACE 30.12: Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
CPA 30.12.11: Ιστιοφόρα (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα
30.12.11.00

Ιστιοφόρα (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό με ή χωρίς βοηθητικό
κινητήρα

CPA 30.12.12: Φουσκωτά σκάφη για αναψυχή ή αθλητισμό
30.12.12.00

Φουσκωτά σκάφη για αναψυχή ή αθλητισμό

CPA 30.12.19: Άλλα σκάφη για αναψυχή ή αθλητισμό· κωπήλατες βάρκες και κανό
30.12.19.30

Σκάφη και θαλαμηγοί (γιωτ) με κινητήρα, για αθλητισμό ή αναψυχή, με εσωλέμβια
μηχανή

8903 [92 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

30.12.19.70

Άλλα σκάφη για αναψυχή ή αθλητισμό π.δ.κ.α· κωπήλατες βάρκες και κανό

8903 [99 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

8601 10 00

p/st

S

8602 10 00

p/st @

S

8601 20 00 + 8602 90 00

p/st @

S

NACE 30.20: Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
CPA 30.20.11: Σιδηροδρομικές άμαξες που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού
30.20.11.00

Σιδηροδρομικές μηχανές που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

CPA 30.20.12: Ντιζελοηλεκτρικές άμαξες
30.20.12.00

Ντηζελοηλεκτρικές σιδηροδρομικές μηχανές έλξης

CPA 30.20.13: Άλλες σιδηροδρομικές άμαξες· εφοδιοφόρα
30.20.13.00

Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές· εφοδιοφόρα

CPA 30.20.20: Αυτοκινούμενες σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές αυτοκινητάμαξες, σκευοφόροι, εκτός των οχημάτων συντήρησης ή επισκευής
30.20.20.00

Αυτοκινούμενες σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές αυτοκινητάμαξες, σκευοφόροι,
εκτός των οχημάτων συντήρησης ή επισκευής

8603 [10 00 + 90 00]

p/st

S

8604 00 00

p/st

S

CPA 30.20.31: Οχήματα συντήρησης ή επισκευής σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων
30.20.31.00

Οχήματα συντήρησης και επισκευής σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμμών

5.10.2010

PRODCOM

EL
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 30.20.32: Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές επιβατικές αυτοκινητάμαξες, μη αυτοκινούμενες· σκευοφόροι και άλλα οχήματα ειδικής χρήσης
30.20.32.00

Σιδηροδρομικές άμαξες (βαγόνια) μεταφοράς επιβατών και οχήματα ειδικών χρή
σεων, εκτός των οχημάτων της κλάσης 86.04

8605 00 00

p/st

S

CPA 30.20.33: Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές σκευοφόροι και βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μη αυτοκινούμενα
30.20.33.00

Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές σκευοφόροι και βαγόνια για τη μεταφορά εμπο
ρευμάτων, μη αυτοκινούμενα

8606 [10 00 + 30 00 + 91
(10 + 80) + 92 00 + 99 00]

p/st

S

CPA 30.20.40: Μέρη μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων· μόνιμο υλικό και εξαρτήματα και μέρη τους· μηχανικός
εξοπλισμός ελέγχου της κυκλοφορίας
30.20.40.30

Μέρη σιδηροδρομικών οχημάτων ή παρόμοιων οχημάτων

8607 [11 00 + 12 00 + 19
(01 + 11 + 18 + 91 + 99) +
21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)
+ 30 (01 + 99) + 91 (10 +
91 + 99) + 99 (10 + 30 +
50 + 90)]

—

S

S2

30.20.40.50

Άλλες μηχανικές (και ηλεκτρομηχανικές συσκευές) σηματοδότησεις, ασφάλειας,
ελέγχου εκτός του υλικού των σιδηροδρομικώ γραμμών

8608 00 30

kg

S

S2

30.20.40.60 z

Μηχανικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηρο
δρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές· μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού
για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή εγκατα
στάσεις στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια

8608 [00 (10 + 90)]

—

S

S2

CPA 30.20.91: Υπηρεσίες ανακατασκευής και εξοπλισμού («ολοκλήρωσης») μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων
30.20.91.00

Ανακαίνιση σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών (τραμ) μηχανών και τροχαίου
υλικού

—

I

8407 10 00

p/st

S

M

8411 [11 00 + 12 (10 + 30
+ 80) + 21 00 + 22 (20 +
80)]

p/st

S

M

8412 10 00

p/st

S

M

8805 [21 00 + 29 00]

kg

S

M

—

NACE 30.30: Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων
CPA 30.30.11: Κινητήρες αεροσκαφών στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή
30.30.11.00

Αεροπορικοί κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπιν
θήρες (κινητήρες εκρήξεως), για πολιτική χρήση

CPA 30.30.12: Στροβιλοκινητήρες και ελικοστροβιλοκινητήρες
30.30.12.00

Στροβιλοκινητήρες και ελικοστροβιλοκινητήρες, για πολιτική χρήση

CPA 30.30.13: Κινητήρες αντίδρασης, εκτός των στροβιλοκινητήρων
30.30.13.00

Κινητήρες αντίδρασης, για πολιτική χρήση (περιλαμβάνονται αυλωθητές, παλμοα
ντιδραστήρες και πυραυλοκινητήρες) (εκτός από στροβιλοκινητήρες και κατευθυ
νόμενα βλήματα με ενσωματωμένες μονάδες ισχύος)

CPA 30.30.14: Εξοπλισμός εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και μέρη τους
30.30.14.00

Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους, για πολιτική
χρήση
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

8409 10 00

—

S

S2 M

8411 91 00

—

S

M

8801 [00 (10 + 90)]

p/st

S

M

8802 [11 00 + 12 00]

p/st

S

M

8802 20 00

p/st

S

M

8802 30 00

p/st

S

M

8802 40 00

p/st

S

M

Περιγραφή

CPA 30.30.15: Μέρη κινητήρων αεροσκαφών στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή
30.30.15.00

Μέρη κινητήρων με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η
ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη

CPA 30.30.16: Μέρη στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων
30.30.16.00

Μέρη στροβιλοκινητήρων ή ελικοστρόβιλων κινητήρων, για χρήση σε πολιτικά
αεροσκάφη

CPA 30.30.20: Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα· ανεμόπτερα, αιωροπλάνα και άλλα μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη
30.30.20.00

Αερόστατα και πηδαλιουχούμενα και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατα
σκευασμένα για μηχανική προώθηση, για πολιτική χρήση (περιλαμβάνονται βολι
δοαερόστατα, πλοηγοαερόστατα και μετεωρολογικά αερόστατα οροφής, μετεωρο
λογικά ελκόμενα ανεμόπτερα και παρόμοια είδη)

CPA 30.30.31: Ελικόπτερα
30.30.31.00

Ελικόπτερα, για πολιτική χρήση

CPA 30.30.32: Αεροπλάνα και άλλα αεροσκάφη, βάρους χωρίς φορτίο ≤ 2 000 kg
30.30.32.00

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος με βάρος χωρίς φορτίο ≤ 2 000 kg, για
πολιτική χρήση

CPA 30.30.33: Αεροπλάνα και άλλα αεροσκάφη, βάρους χωρίς φορτίο > 2 000 kg αλλά ≤ 15 000 kg
30.30.33.00

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος με βάρος χωρίς φορτίο > 2 000 kg, ≤
15 000 kg, για πολιτική χρήση

CPA 30.30.34: Αεροπλάνα και άλλα αεροσκάφη, βάρους χωρίς φορτίο > 15 000 kg
30.30.34.00

Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος με βάρος χωρίς φορτίο > 15 000 kg, για
πολιτική χρήση

CPA 30.30.40: Διαστημικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων) και οχήματα εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων
30.30.40.00

Διαστημικά οχήματα, δορυφόροι και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους, για
πολιτική χρήση

8802 [60 (10 + 90)]

kg

S

M

CPA 30.30.50: Άλλα μέρη αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων
30.30.50.10

Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη· μέρη αυτών

9401 [10 00 + 90 10]

—

S

M

30.30.50.30

Έλικες και στροφεία και τα μέρη τους για πηδαλιουχούμενα, ανεμόπτερα και άλλα
αεροσκάφη χωρίς κινητήρα, ελικόπτερα και αεροπλάνα, για πολιτική χρήση

8803 10 00

kg

S

S2 M

30.30.50.50

Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους για πηδαλιουχούμενα, ανεμόπτερα,
αιωρόπτερα και άλλα αεροσκάφη χωρίς κινητήρα, ελικόπτερα, αεροπλάνα, διαστη
μικά οχήματα και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους, για πολιτική χρήση

8803 20 00

kg

S

S2 M

30.30.50.90

Μέρη για κάθε τύπο αεροσκάφους εκτός από έλικες, στροφεία και συστήματα
προσγείωσης, για πολιτική χρήση

8803 [30 00 + 90 (10 + 20
+ 30 + 90)]

—

S

S2 M

CPA 30.30.60: Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών
30.30.60.30

Γενική επισκευή κινητήρων πολιτικών αεροσκαφών

—

—

I

M

30.30.60.50

Γενική επισκευή πολιτικών ελικοπτέρων

—

—

I

M

30.30.60.70

Γενική επισκευή πολιτικών αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών (εκτός από ελικό
πτερα και κινητήρες αεροσκαφών)

—

—

I

M
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Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

NACE 30.91: Κατασκευή μοτοσυκλετών
CPA 30.91.11: Μοτοσυκλέτες και δίτροχα με βοηθητικό κινητήρα με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού
≤ 50 cm3
30.91.11.00

Μοτοσυκλέτες με κινητήρα παλινδρομικού εμβόλου κυβισμού ≤ των 50 cm3

8711 10 00

p/st

S

CPA 30.91.12: Μοτοσυκλέτες με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού μεγαλύτερου των > 50 cm3
30.91.12.00

Μοτοσικλέτες με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλιν
δρισμού > 50 cm3

8711 [20 (10 + 91 + 93 +
98) + 30 (10 + 90) + 40 00
+ 50 00]

p/st

S

8711 90 00

p/st

S

CPA 30.91.13: Μοτοσυκλέτες π.δ.κ.α.· πλευρικά καλάθια μοτοσυκλετών
30.91.13.00

Άλλες μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα και μοτο
συκλέτες με καλάθι στο πλάι (σάιντ καρ)

CPA 30.91.20: Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών και πλευρικών καλαθιών μοτοσυκλετών
30.91.20.30

Σέλες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων

8714 11 00

p/st

S

S2

30.91.20.90

Άλλα μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων με βοηθητικό κινη
τήρα

8714 19 00

—

S

S2

CPA 30.91.31: Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού
≤ 1 000 cm3
30.91.31.00 z

Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού ≤ 1 000 cm3

8407 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

CPA 30.91.32: Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού
> 1 000 cm3
30.91.32.00 z

Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1 000 cm3

8407 [34 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S

NACE 30.92: Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
CPA 30.92.10: Ποδήλατα και άλλα δίτροχα, χωρίς κινητήρα
30.92.10.30

Δίκυκλα, και άλλα ποδήλατα χωρίς ένσφαιρους τριβείς

8712 00 10

p/st

S

30.92.10.50

Δίκυκλα, και άλλα ποδήλατα

8712 [00 (30 + 80)]

p/st

S

CPA 30.92.20: Αναπηρικά αμαξίδια (καροτσάκια), εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους
30.92.20.30

Αναπηρικές πολυθρόνες, αναπηρικά οχήματα χωρίς προωθητικό μηχανισμό

8713 10 00

p/st

S

30.92.20.90

Άλλες αναπηρικές πολυθρόνες και αναπηρικά οχήματα με κινητήρα ή άλλο προ
ωθητικό μηχανισμό

8713 90 00

p/st

S

CPA 30.92.30: Μέρη και εξαρτήματα για ποδήλατα και άλλα δίτροχα, χωρίς κινητήρα, και αναπηρικά αμαξίδια (καροτσάκια)
30.92.30.10

Πλαίσιο και περόνες, για ποδήλατα

8714 [91 (10 + 30)]

p/st

S

S2

30.92.30.30

Μέρη πλαισίων, περόνες, φρένα, πλήμνες με διάταξη πέδησης, ομφαλοί φρένων,
ποδομοχλοί (πεντάλ) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών για ποδή
λατα, άλλα δίκυκλα χωρίς κινητήρα καθώς και πλευρικά καλάθια δικύκλων

8714 [91 90 + 93 90 +
94 90 + 96 90 + 99 90]

—

S

S2

30.92.30.70

Μέρη και εξαρτήματα αναπηρικών οχημάτων

8714 20 00

—

S

S2
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Άλλα μέρη και εξαρτήματα δίτροχων ποδηλάτων και άλλων ποδηλάτων, χωρίς
κινητήρα
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(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

8714 [92 (10 + 90) + 93 10
+ 94 (10 + 30) + 95 00 +
96 (10 + 30) + 99 (10 + 30
+ 50)]

—

S

S2

CPA 30.92.40: Παιδικά αμαξίδια (καροτσάκια) και μέρη τους
30.92.40.30

Καροτσάκια για τη μεταφορά παιδιών

8715 00 10

p/st

S

30.92.40.50

Μέρη από καροτσάκια για τη μεταφορά παιδιών

8715 00 90

—

S

p/st @

S

NACE 30.99: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
CPA 30.99.10: Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών π.δ.κ.α.
30.99.10.00

Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα και ρυμουλκούμενα π.δ.κ.α.

8716 80 00

NACE 31.00: Καθίσματα και μέρη τους· μέρη επίπλων
CPA 31.00.11: Καθίσματα, κυρίως με μεταλλικό σκελετό
31.00.11.55

Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος, παραγεμισμένα, με ράχη και
εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια)

9401 30 10

p/st @

S

31.00.11.59

Άλλα περιστρεφόμενα καθίσματα με ρυθμιζόμενο ύψος, μη παραγεμισμένα και μη
εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια)

9401 30 90

p/st @

S

31.00.11.70

Παραγεμισμένα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο

9401 71 00

p/st @

S

31.00.11.90

Καθίσματα με σκελετό από μέταλλο, μη παραγεμισμένα

9401 79 00

p/st @

S

CPA 31.00.12: Καθίσματα, κυρίως με ξύλινο σκελετό
31.00.12.10

Καθίσματα [με εξαίρεση τα καθίσματα κατασκήνωσης (camping) ή κήπου], που
μετατρέπονται σε κρεβάτια

9401 40 00

p/st @

S

31.00.12.30

Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες

9401 [51 00 + 59 00]

p/st @

S

31.00.12.50

Παραγεμισμένα καθίσματα με σκελετό από ξύλο

9401 61 00

p/st @

S

31.00.12.90

Καθίσματα με σκελετό από ξύλο, μη παραγεμισμένα

9401 69 00

p/st @

S

9401 80 00

p/st @

S

—

S

CPA 31.00.13: Μέρη καθισμάτων
31.00.13.00

Άλλα καθίσματα της κλάσης 94.01, που δεν αναφέρονται αλλού

CPA 31.00.14: Άλλα καθίσματα
31.00.14.00

Μέρη καθισμάτων

9401 [90 (30 + 80)]
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

S2

CPA 31.00.20: Μέρη επίπλων (εκτός καθισμάτων)
31.00.20.30

Μέρη επίπλων: από μέταλλο

9403 90 10

—

S

31.00.20.50

Μέρη επίπλων: από ξύλο

9403 90 30

—

S

31.00.20.90

Μέρη επίπλων: από άλλες ύλες

9403 90 90

—

S

NACE 31.01: Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
CPA 31.01.11: Μεταλλικά έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
31.01.11.10

Άλλα τραπέζια σχεδίασης (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 90.17)

9403 10 10

p/st @

S

31.01.11.40

Μεταλλικά έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, ύψους ≤ 80 cm

9403 [10 (51 + 59)]

p/st @

S

31.01.11.70

Μεταλλικά έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, ύψους > 80 cm

9403 [10 (91 + 93 + 99)]

p/st @

S

9403 [30 (11 + 19 + 91 +
99)]

p/st @

S

9403 60 30

p/st @

S

9403 [40 (10 + 90)]

p/st @

S

9404 10 00

p/st @

S

CPA 31.01.12: Ξύλινα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
31.01.12.00

Ξύλινα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία

CPA 31.01.13: Ξύλινα έπιπλα για καταστήματα
31.01.13.00

Έπιπλα από ξύλο για καταστήματα

NACE 31.02: Κατασκευή επίπλων κουζίνας
CPA 31.02.10: Έπιπλα κουζίνας
31.02.10.00

Έπιπλα κουζίνας

NACE 31.03: Κατασκευή στρωμάτων
CPA 31.03.11: Στηρίγματα στρωμάτων
31.03.11.00

Σομιέδες

CPA 31.03.12: Στρώματα, εκτός από τα στηρίγματα στρωμάτων
31.03.12.30

Στρώματα από κυψελώδες καουτσούκ

9404 21 10

p/st @

S

31.03.12.50

Στρώματα από κυψελώδεις πλαστικές ύλες

9404 21 90

p/st @

S

31.03.12.70

Στρώματα με μεταλλικά ελατήρια

9404 29 10

p/st @

S

31.03.12.90

Στρώματα από άλλα υλικά, που δεν αναφέρονται αλλού

9404 29 90

p/st @

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

kg

S

Μεθ. σημ.

NACE 31.09: Κατασκευή άλλων επίπλων
CPA 31.09.11: Μεταλλικά έπιπλα π.δ.κ.α.
31.09.11.00

Μεταλλικά έπιπλα, που δεν αναφέρονται αλλού

9403 [20 (20 + 80)]

CPA 31.09.12: Ξύλινα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και καθιστικά
31.09.12.30

Έπιπλα από ξύλο για τις κρεβατοκάμαρες

9403 50 00

p/st @

S

31.09.12.50

Έπιπλα από ξύλο για τις τραπεζαρίες και τους καθιστικούς χώρους

9403 60 10

p/st @

S

9403 60 90

p/st @

S

CPA 31.09.13: Ξύλινα έπιπλα π.δ.κ.α.
31.09.13.00

Έπιπλα από ξύλο, που δεν αναφέρονται αλλού

CPA 31.09.14: Έπιπλα από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ. από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)
31.09.14.30

Έπιπλα από πλαστικές ύλες

9403 70 00

p/st @

S

31.09.14.50

Έπιπλα από άλλα υλικά που δεν αναφέρονται αλλού (καλάμι, rotin, λυγαριά,
μπαμπού ή παρόμοιες ύλες)

9403 [81 00 + 89 00]

p/st @

S

kg

S

NACE 32.11: Κοπή νομισμάτων
CPA 32.11.10: Νομίσματα
32.11.10.00

Νομίσματα

7118 [10 (10 + 90) + 00)]

NACE 32.12: Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
CPA 32.12.11: Καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων,
κατεργασμένοι αλλά όχι δεμένοι σε κοσμήματα
32.12.11.00

Καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμοι ή ημιπολύτιμοι λίθοι, συμπεριλαμβανομέ
νων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένοι αλλά όχι δεμένοι
σε κοσμήματα

7101 22 00 + 7102 39 00
+ 7103 [91 00 + 99 00] +
90 00]

—

S

—

S

CPA 32.12.12: Βιομηχανικά διαμάντια, κατεργασμένα· σκόνες φυσικών ή συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων
32.12.12.00

Βιομηχανικά διαμάντια, κατεργασμένα· σκόνες φυσικών ή συνθετικών πολύτιμων ή
ημιπολύτιμων λίθων

7102 29 00 + 7105 [10 00
+ 90 00]

CPA 32.12.13: Είδη κοσμηματοποιίας και μέρη τους· είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μέρη τους
32.12.13.30

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα
(περιλαμβανομένων και των επενδυμένων ή επιστρωμένων)

7113 [11 00 + 19 00 +
20 00]

—

S

32.12.13.51

Είδη χρυσοχοϊας και τα μέρη τους, από άργυρο, μασίφ ή επενδεδυμένα ή ντουμ
πλαρισμένα από άλλα πολύτιμα μέταλλα

7114 11 00

—

S
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P

32.12.13.53

Είδη χρυσοχοϊας από πολύτιμα μέταλλα, που δεν αναφέρονται αλλού

7114 19 00

—

S

32.12.13.55

Είδη χρυσοχοϊας … από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7114 20 00

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 32.12.14: Άλλα είδη από πολύτιμα μέταλλα· είδη από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους
32.12.14.00

Άλλα είδη από πολύτιμα μέταλλα· είδη από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτά
ρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους

7115 [90 (10 + 90)] + 7116
[10 00 + 20 (11 + 19 + 90)]
+ 9113 [10 (10 + 90)]

—

S

kg

S

NACE 32.13: Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
CPA 32.13.10: Απομιμήσεις κοσμημάτων και συναφή είδη
32.13.10.00

Απομιμήσεις κοσμημάτων και συναφή είδη

7117 [11 00 + 19 (10 + 91
+ 99) + 00)] + 20 00]

NACE 32.20: Κατασκευή μουσικών οργάνων
CPA 32.20.11: Πιάνα και άλλα έγχορδα μουσικά όργανα με κλίμακα πλήκτρων
32.20.11.10

Πιάνα όρθια, καινούργια

9201 10 10

p/st

S

32.20.11.30

Πιάνα με ουρά

9201 20 00

p/st

S

32.20.11.50

Τσέμπαλα (κλαβεσέν-αρπίχορδα) και άλλα όργανα με κλίμακα πλήκτρων

9201 90 00

p/st @

S

p/st

S

CPA 32.20.12: Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα
32.20.12.00

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα

9202 [10 (10 + 90) + 90
(30 + 80)]

CPA 32.20.13: Εκκλησιαστικά όργανα με κλίμακα πλήκτρων, αρμόνια και παρόμοια όργανα· ακορντεόν και παρόμοια όργανα· φυσαρμόνικες·
πνευστά όργανα
32.20.13.10

Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και
παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων

9205 90 50

32.20.13.40

Ακορντεόν και παρόμοια όργανα· φυσαρμόνικες

9205 [90 (10 + 30)]

32.20.13.70

Άλλα πνευστά όργανα

9205 [10 00 + 90 90]

p/st @

S

p/st

S

p/st @

S

CPA 32.20.14: Μουσικά όργανα ή όργανα με κλίμακα πλήκτρων, ο ήχος των οποίων παράγεται ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα
32.20.14.00

Μουσικά όργανα ή όργανα με κλίμακα πλήκτρων, ο ήχος των οποίων παράγεται ή
πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα

9207 [10 (10 + 30 + 50 +
80) + 90 (10 + 90)]

p/st @

S

p/st @

S

—

S

—

S

CPA 32.20.15: Άλλα μουσικά όργανα
32.20.15.10

Μουσικά όργανα κρουστά

9206 00 00

32.20.15.30

Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες …, σφυρίχτρες κάθε είδους

9208 [10 00 + 90 00]

CPA 32.20.16: Μετρονόμοι, διαπασών και πνευστά διαπασών· μηχανισμοί για μουσικά κουτιά· χορδές μουσικών οργάνων
32.20.16.00

Μετρονόμοι, διαπασών και πνευστά διαπασών· μηχανισμοί για μουσικά κουτιά·
χορδές μουσικών οργάνων

9209 [30 00 + 99 (40 +
50)]
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CPA 32.20.20: Μέρη και εξαρτήματα μουσικών οργάνων
32.20.20.00

Μέρη και εξαρτήματα μουσικών οργάνων

9209 [91 00 + 92 00 +
94 00 + 99 (20 + 70)]

NACE 32.30: Κατασκευή αθλητικών ειδών
CPA 32.30.11: Χιονοπέδιλα και άλλος εξοπλισμός για χιονοπέδιλα, εκτός υποδημάτων· παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα· μέρη τους
32.30.11.31

Χιονοπέδιλα (σκι)

9506 [11 (10 + 21 + 29 +
80)]

pa

S

32.30.11.37

Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι

9506 [12 00 + 19 00]

—

S

32.30.11.50

Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, ό. συμπ. οι μπότες στις οποίες είναι στερεωμένα τα
τροχοπέδιλα ή τα παγοπέδιλα· μέρη και εξαρτήματά τους

9506 [70 (10 + 30 + 90)]

—

S

6402 [12 (10 + 90)] + 00)]

pa

S

—

S

—

S

CPA 32.30.12: Είδη χιονοπέδιλων
32.30.12.00

Είδη χιονοπέδιλων

CPA 32.30.13: Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδες, ιστιοσανίδες και άλλος εξοπλισμός για ναυτικά αθλήματα
32.30.13.00

Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), ιστιοσανίδες
(γουίντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα

9506 [21 00 + 29 00]

CPA 32.30.14: Είδη και εξοπλισμός γυμναστηρίων ή αθλητικά είδη και αθλητικός εξοπλισμός
32.30.14.00

Είδη και υλικό για τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό

9506 [91 (10 + 90)]

CPA 32.30.15: Άλλα είδη και εξοπλισμός για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικές δεξαμενές και δεξαμενές κωπηλασίας
32.30.15.10

Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον
αντίχειρα, δερμάτινα, για τον αθλητισμό

4203 21 00

pa

S

32.30.15.30

Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ

9506 [31 00 + 32 00 + 39
(10 + 90)]

—

S

32.30.15.50

Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση

9506 [40 (10 + 90)]

—

S

32.30.15.60

Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς χορδές

9506 [51 00 + 59 00]

p/st @

S

32.30.15.80

Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντι
σφαίρισης

9506 [61 00 + 62 (10 + 90)
+ 69 (10 + 90)]

p/st @

S

32.30.15.90

Άλλα είδη και υλικό για τον αθλητισμό και τους αγώνες ανοικτού στίβου που δεν
αναφέρονται αλλού

9506 [99 (10 + 90)]

—

S

—

S

p/st @

S

CPA 32.30.16: Καλάμια ψαρέματος, άλλα σύνεργα ψαρέματος με πετονιά· είδη κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
32.30.16.00

Καλάμια ψαρέματος, άλλα σύνεργα ψαρέματος με πετονιά· είδη κυνηγιού ή ψαρέ
ματος π.δ.κ.α.

9507 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 30 00 + 90 00]

NACE 32.40: Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
CPA 32.40.11: Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις
32.40.11.00

Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις καθώς και ντυμένες

9503 00 21

Μεθ. σημ.

EL

5.10.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PRODCOM

Περιγραφή

L 262/245

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

p/st @
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—

S
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CPA 32.40.12: Παιχνίδια που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις
32.40.12.00

Παιχνίδια που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις

9503 [00 (41 + 49)]

CPA 32.40.13: Μέρη και εξαρτήματα για κούκλες που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις
32.40.13.00

Μέρη και εξαρτήματα για κούκλες που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις

9503 00 29

CPA 32.40.20: Παιδικά τρένα και τα εξαρτήματά τους· άλλα μοντέλα ή κατασκευές υπό κλίμακα και κατασκευαστικά παιχνίδια
32.40.20.00

Παιδικά τρένα και τα εξαρτήματά τους· άλλα μοντέλα ή κατασκευές υπό κλίμακα
και κατασκευαστικά παιχνίδια

—

S

9503 00 10

p/st @

S

9503 [00 (61 + 69)]

p/st @

S

p/st @

S

9503 [00 (30 + 35 + 39)]

CPA 32.40.31: Τροχοφόρα παιχνίδια σχεδιασμένα για να επιβαίνουν παιδιά· καροτσάκια για κούκλες
32.40.31.00

Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά (π.χ. τρίκυ
κλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κούκλες

CPA 32.40.32: Συναρμολογούμενα παιχνίδια-σπαζοκεφαλιές
32.40.32.00

Παζλ

CPA 32.40.39: Παιχνίδια κάθε είδους π.δ.κ.α.
32.40.39.20

Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά· άλλα παιχνίδια για παιδιά,
που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε εξαρτύσεις (outfits) (εκτός από ηλεκτρικά
τρένα, κιτ συναρμολόγησης μοντέλων, άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές,
και παζλ, παιχνίδια και μοντέλα, με κινητήρα· όπλαπαιχνίδια

9503 [00 (55 + 70 + 75 +
79 + 81)]

32.40.39.40

Άλλα παιχνίδια από πλαστικές ύλες

9503 00 95

—

S

32.40.39.60

Άλλα παιχνίδια από μέταλλο: μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλού
πια

9503 00 85

—

S

32.40.39.90

Άλλα παιχνίδια π.δ.κ.α.

9503 00 99

—

S

9504 40 00

kg

S

CPA 32.40.41: Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)
32.40.41.00

Παιγνιόχαρτα

CPA 32.40.42: Είδη για σφαιριστήρια, είδη για λούνα πάρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής· άλλα παιχνίδια που
λειτουργούν με νομισματοδέκτη ή με δισκέτα
32.40.42.10

Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους

9504 [20 (10 + 90)]

—

S

32.40.42.30

Παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας (με
εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου bowling)

9504 [30 (10 + 30 + 50 +
90)]

p/st @

S

32.40.42.50

Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων (παιχνίδια συναγωνισμού)

9504 90 10

p/st @

S

NACE 32.50: Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
CPA 32.50.11: Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική αγωγή
32.50.11.30

Οδοντιατρικοί τροχοί έστω και συνδοιασμένοι σε κοινή βάση ή άλλο οδοντριατικό
εξοπλισμό

9018 41 00

p/st @

S

32.50.11.50

Άλλα οργανα και συσκευές οδοντιατρικής (εκτός τους οδοντιατρικούς τροχούς)

9018 [49 (10 + 90)]

p/st @

S
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S

CPA 32.50.12: Ιατρικοί, χειρουργικοί ή εργαστηριακοί αποστειρωτήρες
32.50.12.00

Αποστειρωτές για ιατρική, χειρουργική ή εργαστηριακή χρήση

8419 20 00

CPA 32.50.13: Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωληνίσκοι και παρόμοια είδη· οφθαλμικά και άλλα όργανα και συσκευές π.δ.κ.α.
32.50.13.11

Σύριγγες για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση με ή χωρίς
βελόνα

9018 [31 (10 + 90)]

p/st @

S

32.50.13.13

Σωληνωτές μεταλλικές βελόνες, για ιατρική χρήση

9018 32 10

p/st @

S

32.50.13.15

Βελόνες για χειρουργικά ράμματα, για ιατρική χρήση

9018 32 90

p/st @

S

32.50.13.17

Βελόνες (εκτός από σωληνωτές μεταλλικές ή για ράμματα), καθετήρες, σωληνίσκοι
κ.λπ.

9018 39 00

p/st @

S

32.50.13.20

Οφθαλμολογικά όργανα και συσκευές

9018 [50 (10 + 90)]

p/st @

S

32.50.13.33

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της πίεσης του αίματος

9018 90 10

p/st @

S

32.50.13.35

Ενδοσκόπια

9018 90 20

p/st @

S

32.50.13.40

Κλινικά και κτηνιατρικά θερμόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα, με υγρό,
άμεσης ανάγνωσης

9025 11 20

p/st

S

32.50.13.53

Τεχνητοί νεφροί

9018 90 30

p/st @

S

32.50.13.55

Συσκευές διαθερμίας (με υπερήχους και άλλες)

9018 [90 (41 + 49)]

p/st @

S

32.50.13.63

Συσκευές μετάγγισης

9018 90 50

p/st @

S

32.50.13.65

Όργανα και συσκευές αναισθησίας

9018 90 60

p/st @

S

32.50.13.73

Λιθοτριπτες με υπερήχους

9018 90 70

p/st @

S

32.50.13.79

Άλλα όργανα και συσκευές: άλλα

9018 [90 (75 + 85)]

p/st @

S

32.50.13.80

Φυγοκεντρικές συσκευές, για εργαστήρια

8421 19 20

p/st @

S

CPA 32.50.21: Θεραπευτικά όργανα και συσκευές· αναπνευστικές συσκευές
32.50.21.30

Συσκευές μηχανοθεραπείας, μάλαξης (μασάζ), ψυχοτεχνικής

9019 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

32.50.21.80

Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, θεραπείας με αερολύματα (αεροσόλ),
αναπνευστικής θεραπείας

9019 20 00

p/st @

S

CPA 32.50.22: Τεχνητές αρθρώσεις· ορθοπεδικές συσκευές· τεχνητά δόντια· οδοντικά εξαρτήματα· τεχνητά μέλη του σώματος π.δ.κ.α.
32.50.22.35

Τεχνητές αρθρώσεις

9021 31 00

32.50.22.39

Ορθοπεδικά είδη, νάρθηκες και άλλα είδη για κατάγματα

9021 [10 (10 + 90)]

32.50.22.53

Τεχνητά δόντια: από πλαστικές ύλες

9021 21 10

p/st @

S

—

S

p/st @

S
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P

32.50.22.55

Τεχνητά δόντια: από άλλα υλικά

9021 21 90

p/st @

S

32.50.22.59

Άλλα είδη οδοντιατρικής πρόθεσης (εκτός από τεχνητά δόντια)

9021 29 00

—

S

32.50.22.90

Τεχνητά μέρη του σώματος, π.δ.κ.α.

9021 [39 (10 + 90)]

—

S

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 32.50.23: Μέρη και εξαρτήματα προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών
32.50.23.00

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών και συσκευών της κλάσης 90.21

9021 90 90

CPA 32.50.30: Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική· καθίσματα κομμωτηρίων και παρόμοια καθίσματα και
μέρη τους
32.50.30.30

Καρέκλες οδοντιατρείου και κομμωτηρίου ή παρόμοιες, και τα μέρη τους

9402 10 00

—

S

32.50.30.50

Ιατρικά, χειρουργικά και κτηνιατρικά έπιπλα, και τα μέρη τους

9402 90 00

—

S

CPA 32.50.41: Φακοί επαφής· φακοί γυαλιών από οποιοδήποτε υλικό
32.50.41.30

Φακοί επαφής

9001 30 00

p/st

S

32.50.41.53

Φακοί για ματογυάλια: κατεργασμένοι και στις δύο όψεις, μη διορθωτικοί

9001 [40 20 + 50 20]

p/st

S

32.50.41.55

Φακοί για ματογυάλια: κατεργασμένοι και στις δύο όψεις, διορθωτικοί: μονοε
στιακοί

9001 [40 41 + 50 41]

p/st

S

32.50.41.59

Φακοί για ματογυάλια: κατεργασμένοι και στις δύο όψεις, διορθωτικοί: άλλοι

9001 [40 49 + 50 49]

p/st

S

32.50.41.70

Άλλοι φακοί για ματογυάλια, διορθωτικοί

9001 [40 80 + 50 80]

p/st

S

CPA 32.50.42: Γυαλιά, προφυλακτικά γυαλιά και παρόμοια είδη, διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα
32.50.42.50

Γυαλιά ηλίου

9004 [10 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

32.50.42.90

Γυαλιά και παρόμοια είδη, π.δ.κ.α., διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα

9004 [90 (10 + 90)]

—

S

CPA 32.50.43: Σκελετοί και υποστηρίγματα γυαλιών, προφυλακτικών γυαλιών ή παρόμοιων ειδών
32.50.43.50

Σκελετοί γυαλιών από πλαστικό

9003 11 00

p/st

S

32.50.43.90

Σκελετοί γυαλιών εκ λοιπών υλών π.δ.κ.α.

9003 [19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

9003 90 00

—

S

3006 40 00

—

S

CPA 32.50.44: Μέρη σκελετών και υποστηριγμάτων γυαλιών, προφυλακτικών γυαλιών ή παρόμοιων ειδών
32.50.44.00

Μέρη σκελετών γυαλιών, και παρόμοια είδη

CPA 32.50.50: Άλλα είδη ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης
32.50.50.10

Οδοντιατρικά τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών, τσιμέντα
για την ανακατασκευή των οστών

S2
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

32.50.50.20

Παρασκευάσματα με μορφή γέλης για χρήση στην ιατρική ή στην κτηνιατρική ως
λιπαντικά για χειρουργικές επεμβάσεις ή ιατρικές εξετάσεις ή ως συνδετικό μέσο
μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων

3006 70 00

—

S

32.50.50.30

Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντοϊατρική,
που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι· αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές
ραφές, συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή οδοντικών
νημάτων που μπορούν να απορροφηθούν (εξαιρουμένων των ραμμάτων)· αποστει
ρωμένα συγκολλητικά που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των
πληγών· αποστειρωμένες λαμινάριες και αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν
να απορροφηθούν ή όχι, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική

3006 [10 (30 + 90)]

—

S

Μεθ. σημ.

NACE 32.91: Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
CPA 32.91.11: Σκούπες και βούρτσες για οικιακή καθαριότητα
32.91.11.10

Σκούπες κάθε μεγέθους, από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες

9603 10 00

p/st

S

32.91.11.40

Μη μηχανοκίνητες σκούπες δαπέδου χειροκίνητες και άλλες βούρτσες για οδό
στρωμα, για οικιακή χρήση ή για την περιποίηση ζώων

9603 [90 (10 + 91)]

p/st

S

32.91.11.90

Βούρτσες που δεν αναφέρονται αλλού

9603 90 99

p/st @

S

CPA 32.91.12: Οδοντόβουρτσες, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής και άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό· πινέλα
και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών
32.91.12.10

Οδοντόβουρτσες

9603 21 00

p/st

S

32.91.12.35

Βούρτσες για τα μαλλιά του κεφαλιού

9603 29 30

p/st

S

32.91.12.37

Βούρτσες και πινέλα για τα γένια και αλλες βούρτσες για τον ατομικό καλλωπισμό

9603 29 80

p/st @

S

32.91.12.50

Πινέλα και βούρτσες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής

9603 30 10

p/st

S

32.91.12.70

Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών

9603 30 90

p/st

S

CPA 32.91.19: Άλλες βούρτσες π.δ.κ.α.
32.91.19.30

Βούρτσες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοιες

9603 40 10

p/st

S

32.91.19.50

Ταμπόν και κύλινδροι (ρολά) για χρωμάτισμα

9603 40 90

p/st

S

32.91.19.70

Βούρτσες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, που δεν αναφέ
ρονται αλλού

9603 50 00

p/st @

S

NACE 32.99: Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
CPA 32.99.11: Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας και άλλα προϊόντα ασφαλείας
32.99.11.30

Προστατευτικά γάντια για όλα τα επαγγέλματα, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματι
σμένο

4203 29 10

pa

S

32.99.11.50

Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας

6506 [10 (10 + 80)]

p/st

S

32.99.11.90

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες

6506 91 00

p/st

S

CPA 32.99.12: Στυλογράφοι με σφαιρίδιο· στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή άλλο πορώδες υλικό· μηχανικά ή κινητά μολύβια
32.99.12.10

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια)

9608 [10 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S

5.10.2010

EL

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιγραφή

L 262/249

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Όγκος
Φυσ. μον.

P

32.99.12.30

Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες

9608 20 00

p/st

S

32.99.12.50

Μηχανικά μολύβια

9608 40 00

p/st

S

Μεθ. σημ.

CPA 32.99.13: Πένες για σινική μελάνη· στυλογράφοι μελάνης, άλλοι στυλογράφοι και άλλες γραφίδες
32.99.13.30

Στυλογράφοι με πένα και άλλοι για σχεδίαση με σινική μελάνη

9608 31 00

p/st

S

32.99.13.50

Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι (εκτός από στυλογράφους για
σχεδίαση με σινική μελάνη)

9608 [39 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 32.99.14: Συλλογές εργαλείων γραφής, κονδυλοφόροι και θήκες μολυβιών και παρόμοιες θήκες· μέρη τους
32.99.14.10

Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κλάσεις 9608

9608 50 00

kg

S

32.99.14.30

Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια), που
συνδέονται με τη μύτη τους, υγρής μελάνης

9608 [60 (10 + 90)]

p/st

S

32.99.14.50

Πένες και μύτες για πένες, μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα, κονδυλοφόροι, θήκες
για μολύβια και παρόμοια είδη· μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμ
ματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) αντικειμένων
της κλάσης 96.08 του ΕΣ

9608 [91 00 + 99 (20 +
80)]

—

S

CPA 32.99.15: Μολύβια, κραγιόνια, λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια, κρητίδες (παστέλ), κάρβουνα σχεδίασης, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης
και κιμωλίες ραπτικής
32.99.15.10

Μολύβια και μπογιές με άκαμπτο περίβλημα (ξύλινο ή άλλο)

9609 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

32.99.15.30

Λεπτές ράβδοι γραφίτη, μαύρου ή άλλου χρώματος για μολύβια ή μηχανικά
μολύβια

9609 20 00

p/st @

S

32.99.15.50

Κιμωλίες για γραφή ή σχεδίαση (παστέλ) και κιμωλίες για ράπτες (με εξαίρεση τα
είδη της κλάσης 96.08)

9609 [90 (10 + 90)]

kg

S

CPA 32.99.16: Πλάκες και πίνακες· σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων· μελανοταινίες γραφο
μηχανών ή παρόμοιες ταινίες· ταμπόν μελάνης
32.99.16.10

Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση

9610 00 00

p/st @

S

32.99.16.30

Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση …, για χρήση με
το χέρι

9611 00 00

p/st @

S

32.99.16.50

Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)

9612 20 00

p/st @

S

32.99.16.70

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες

9612 [10 (10 + 20 + 80)]

p/st @

S

p/st

S

p/st @

S

CPA 32.99.21: Ομπρέλες βροχής και ηλίου· μπαστούνια, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια και παρόμοια είδη
32.99.21.30

Ομπρέλλες για τη βροχή και τον ήλιο

6601 [10 00 + 91 00 + 99
(11 + 19 + 90)]

32.99.21.50

Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη

6602 00 00

CPA 32.99.22: Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα ομπρελών βροχής ή ηλίου, μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων, μαστιγίων και παρόμοιων
ειδών
32.99.22.00

Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα ομπρελών βροχής ή ηλίου, μπαστουνιών,
ράβδων-καθισμάτων, μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων ειδών

6603 [20 00 + 90 90]

—

S

9606 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 29 00] + 9607
[11 00 + 19 00]

—

S

CPA 32.99.23: Αγκράφες, σούστες, κόπιτσες και μέρη τους· κουμπιά· φερμουάρ
32.99.23.00

Αγκράφες, σούστες, κόπιτσες και μέρη τους· κουμπιά· φερμουάρ
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 32.99.24: Μήτρες για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών· ημιτελή κουμπιά· μέρη από φερμουάρ
32.99.24.30

Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά

9606 30 00

kg

S

32.99.24.50

Κλείστρα (φερμουάρ): μέρη

9607 [20 (10 + 90)]

—

S

kg

S

CPA 32.99.30: Προϊόντα ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοια προϊόντα από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
32.99.30.00

Προϊόντα ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοια προϊόντα από κλωστοϋφαντουρ
γικά υλικά

6703 00 00 + 6704 [11 00
+ 19 00 + 20 00 + 90 00]

CPA 32.99.41: Αναπτήρες τσιγάρων και άλλοι αναπτήρες· πίπες καπνίσματος και πίπες για πούρα και τσιγάρα, καθώς και μέρη τους
32.99.41.10

Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της ΕΣ 3603)

9613 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 00)]

32.99.41.30

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για
πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους

p/st @

S

9614 00 90

kg

S

CPA 32.99.42: Μέρη αναπτήρων· πυροφορικά κράματα· είδη από εύφλεκτα υλικά
32.99.42.10

Σιδηροδημήτριο, πυροφορικά κράματα, είδη από εύφλεκτες ύλες, που δεν αναφέ
ρονται αλλού

3606 [90 (10 + 90)]

kg

S

32.99.42.30

Μέρη για αναπτήρες (με εξαίρεση τις πέτρες και τα φυτίλια)

9613 90 00

—

S

p/st @

S

CPA 32.99.43: Υγρά ή υγροποιημένα αέρια καύσιμα για αναπτήρες, σε δοχεία χωρητικότητας ≤ 300 cm3
32.99.43.00

Υλικά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία, για αναπτήρες ≤ 300
cm3

3606 10 00

CPA 32.99.51: Εορταστικά, αποκριάτικα και άλλα ψυχαγωγικά είδη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και
τα είδη-εκπλήξεις
32.99.51.30

Είδη για τις γιορτές των Χριστουγέννων

9505 [10 (10 + 90)]

—

S

32.99.51.50

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, που δεν αναφέρονται αλλού

9505 90 00

—

S

9616 [10 (10 + 90)]

kg

S

9023 [00 (10 + 80)]

kg

S

3406 00 00

kg

S

CPA 32.99.52: Χτένες, τσιμπιδάκια μαλλιών και παρόμοια είδη· φουρκέτες· λαβίδες κατσαρώματος· βάσεις και κεφαλές τους
32.99.52.80

Ψεκαστήρες αρωμάτων καλλωπισμού, σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών

CPA 32.99.53: Όργανα, συσκευές και μοντέλα για επιδείξεις
32.99.53.00

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευαστεί για επίδειξη (για την
διδασκαλία φυσικής, χημείας, ανατομίας)

CPA 32.99.54: Κεριά, κηρωμένα φυτίλια φωτισμού και παρόμοια είδη
32.99.54.00

Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

—

S

Μεθ. σημ.

CPA 32.99.55: Τεχνητά άνθη, διακοσμητικά φυλλώματα και φρούτα και μέρη τους
32.99.55.00

Τεχνητά άνθη, διακοσμητικά φυλλώματα και φρούτα και μέρη τους

6702 [10 00 + 90 00]

CPA 32.99.59: Διάφορα άλλα είδη π.δ.κ.α.
32.99.59.10

Αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προ
στατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρί
σματος

9020 00 00

p/st @

S

32.99.59.20

Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστες ή τένοντες

4206 00 00

kg

S

32.99.59.30

Ζωικές ύλες για λάξευση και είδη από τις ύλες αυτές (ελεφαντόδοντο, κόκκαλα,
κέρατα, κοράλι κ.λπ.)

9601 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

32.99.59.40

Κατεργασμένες φυτικές ή ορυκτές ύλες … είδη χυτά … είδη από κερί, από
παραφίνη

9602 00 00

kg

S

32.99.59.50

Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού

9604 00 00

kg

S

32.99.59.60

Θερμομονωτικές φιάλες, …, συναρμολογημένες: μέρη τους (θερμός)

9617 [00 (11 + 19 + 90)]

kg

S

32.99.59.70

Ανδρείκελα για ράφτες, …, αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις

9618 00 00

kg

S

32.99.59.80

Υδρόγειοι σφαίρες, τυπωμένες (εκτός από ανάγλυφες)

4905 10 00

p/st @

S

—

I

NACE 33.11: Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
CPA 33.11.12: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων
33.11.12.00

Επισκευή και συντήρηση βυτίων, δεξαμενών και δοχείων κάθε είδους από μέταλλο

—

CPA 33.11.13: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού
33.11.13.00

Επισκευή και συντήρηση ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζερτού νερού
για την κεντρική θέρμανση

—

—

I

—

I

CPA 33.11.19: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων
33.11.19.00

Επισκευή και συντήρηση μη οικιακών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

—

NACE 33.12: Επισκευή μηχανημάτων
CPA 33.12.11: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των
δικύκλων
33.12.11.00

Επισκευή και συντήρηση μηχανών και τουρμπινών (εκτός αεροσκαφών, οχημάτων
και μοτοσυκλετών)

—

—

I

CPA 33.12.12: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)
33.12.12.10

Επισκευή και συντήρηση αντλιών και συμπιεστών

—

—

I

33.12.12.20

Επισκευή και συντήρηση κρουνών και βαλβίδων

—

—

I

—

—

I

CPA 33.12.14: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
33.12.14.00

Επισκευή και συντήρηση κλιβάνων και καυστήρων κλιβάνων
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CPA 33.12.15: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
33.12.15.00

Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης υλικών

—

CPA 33.12.18: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
33.12.18.00

Επισκευή και συντήρηση μη οικιακού ψυκτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αερι
σμού

CPA 33.12.19: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
33.12.19.90

Επισκευή και συντήρηση μηχανών γενικής φύσης π.δ.κ.α.

CPA 33.12.21: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
33.12.21.10

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεωργικών ελκυστήρων

—

—

I

33.12.21.20

Επισκευή και συντήρηση αγροτικών και δασοκομικών μηχανών

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

I

—

I

CPA 33.12.22: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών
33.12.22.00

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εργαλειομηχανών κατεργασίας μετάλλων

CPA 33.12.23: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
33.12.23.00

Επισκευή και συντήρηση μεταλλουργικών μηχανών

CPA 33.12.24: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών
33.12.24.00

Επισκευή και συντήρηση μηχανών ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών

—

CPA 33.12.25: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
33.12.25.00

Επισκευή και συντήρηση μηχανών επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

—

CPA 33.12.26: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών
33.12.26.00

Επισκευή και συντήρηση υφαντουργικών, ενδυματοποιητικών και βυρσοδεψικών
μηχανών

—

I

—

I

—

—

I

—

CPA 33.12.27: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
33.12.27.00

Επισκευή και συντήρηση μηχανών παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

—

CPA 33.12.28: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων πλαστικών και ελαστικών ειδών
33.12.28.00

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για πλαστικό και ελαστικό

CPA 33.12.29: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων άλλων ειδικών χρήσεων
33.12.29.10

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εργαλειομηχανών κατεργασίας ξύλου, φελ
λού, σκληρού ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών

—

—

I

33.12.29.90

Επισκευή και συντήρηση άλλων ειδικών μηχανών π.δ.κ.α.

—

—

I
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NACE 33.13: Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
CPA 33.13.11: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης
33.13.11.10

Επισκευή και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού μετρήσεων, ελέγχων, δοκιμών,
πλοήγησης κ.λπ.

—

—

I

33.13.11.20

Επισκευή και συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού και οργάνων χρονομέτρησης

—

—

I

—

I

—

I

—

I

CPA 33.13.12: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού
33.13.12.00

Επισκευή και συντήρηση ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού

—

CPA 33.13.13: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
33.13.13.00

Επισκευή και συντήρηση επαγγελματικού φωτογραφικού, κινηματογραφικού και
οπτικού εξοπλισμού

—

CPA 33.13.19: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
33.13.19.00

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλι
σμού

—

NACE 33.14: Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
CPA 33.14.11: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής
και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
33.14.11.20

Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και μετασχηματι
στών

—

—

I

33.14.11.50

Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύ
ματος

—

—

I

—

I

CPA 33.14.19: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.14.19.00

Επισκευή και συντήρηση λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.

—

NACE 33.15: Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
CPA 33.15.10: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
33.15.10.10

Επισκευές σκαφών αυτών του τύπου

—

—

I

33.15.10.30

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής πλοιαρίων αναψυχής και αθλητισμού

—

—

I

—

I

—

I

NACE 33.16: Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
CPA 33.16.10: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
33.16.10.00

Επισκευή και συντήρηση πολιτικών αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών

—

NACE 33.17: Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
CPA 33.17.11: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων
33.17.11.00

Επισκευή και συντήρηση σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών (τραμ) μηχανών και
τροχαίου υλικού

—

M
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NACE 33.19: Επισκευή άλλου εξοπλισμού
CPA 33.19.10: Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού
33.19.10.20

Υπηρεσίες επισκευής μουσαμάδων και εξοπλισμού κατασκήνωσης, καθώς και
άλλων έτοιμων ειδών

—

NACE 33.20: Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
CPA 33.20.11: Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβα
νομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες
33.20.11.00

Εγκατάσταση ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζερτού νερού για την
κεντρική θέρμανση

—

—

I

—

—

I

CPA 33.20.21: ΙΥπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών
33.20.21.00

Εγκατάσταση μηχανών γραφείου

CPA 33.20.29: Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
33.20.29.10

Εγκατάσταση κινητήρων και στροβίλων (εκτός κινητήρων αεροσκαφών και τροχο
φόρων οχημάτων)

—

—

I

33.20.29.20

Εγκατάσταση αντλιών και συμπιεστών

—

—

I

33.20.29.30

Εγκατάσταση κλιβάνων και καυστήρων κλιβάνων

—

—

I

33.20.29.40

Εγκατάσταση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης υλικών (εκτός ανελκυστήρων
και κυλιόμενων κλιμάκων)

—

—

I

33.20.29.50

Εγκατάσταση μη οικιακού ψυκτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αερισμού

—

—

I

33.20.29.60

Εγκατάσταση μηχανών γενικής φύσης π.δ.κ.α.

—

—

I

33.20.29.70

Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαλειομηχανών κατεργασίας ξύλου, φελλού, σκληρού
ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

I

—

I

CPA 33.20.31: Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία
33.20.31.00

Εγκατάσταση αγροτικών και δασοκομικών μηχανών

CPA 33.20.32: Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
33.20.32.00

Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαλειομηχανών κατεργασίας μετάλλων

CPA 33.20.33: Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη μεταλλουργία
33.20.33.00

Εγκατάσταση μεταλλουργικών μηχανών

—

CPA 33.20.34: Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τα ορυχεία
33.20.34.00

Εγκατάσταση μηχανών ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών

—

CPA 33.20.35: Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού
33.20.35.00

Εγκατάσταση μηχανών επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

—

—

I

EL

5.10.2010

PRODCOM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 262/255

Αντίστοιχη τελωνειακή
ονοματολογία για 2010
(ΕΣ/ΣΟ)

Περιγραφή

Όγκος
Φυσ. μον.

P

Μεθ. σημ.

CPA 33.20.36: Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυ
μάτων και δερμάτινων ειδών
33.20.36.00

Εγκατάσταση υφαντουργικών, ενδυματοποιητικών και βυρσοδεψικών μηχανών

—

—

I

CPA 33.20.37: Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
33.20.37.00

Εγκατάσταση μηχανών παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού

—

—

I

CPA 33.20.38: Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή πλαστικών και ελαστικών
33.20.38.00

Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την
παραγωγή πλαστικού και ελαστικού

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

—

I

CPA 33.20.39: Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
33.20.39.00

Εγκατάσταση άλλων ειδικών μηχανών π.δ.κ.α.

CPA 33.20.41: Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων
33.20.41.00

Εγκατάσταση ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού

CPA 33.20.42: Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
33.20.42.00

Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

CPA 33.20.50: Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.20.50.20

Εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και μετασχηματιστών

—

—

I

33.20.50.50

Εγκατάσταση εξοπλισμού διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

—

—

I

33.20.50.90

Εγκατάσταση λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού εκτός του εξοπλισμού ηλεκτρικής
σηματοδότησης αυτοκινητοδρόμων οδών κ.λπ.

—

—

I

—

—

I

—

—

I

CPA 33.20.60: Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο βιομηχανικών διαδικασιών
33.20.60.00

Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο βιομηχανικών διαδικασιών

CPA 33.20.70: Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.
33.20.70.00

Εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού και οργάνων χρονομέτρησης
NACE 99.t: Κωδικός T

CPA 99.tt: Κωδικός T
24.10.T1.10

Χυτοσίδηρος

—

kg

V

A1

24.10.T1.21

Ακατέργαστος χάλυβας: μη κραματοποιημένος χάλυβας που παράγεται σε ηλε
κτρικές καμίνους

—

kg

V

B1

24.10.T1.22

Ακατέργαστος χάλυβας: μη κραματοποιημένος χάλυβας που παράγεται από άλλες
διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους

—

kg

V

B1

24.10.T1.31

Ακατέργαστος χάλυβας: άλλος κραματοποιημένος χάλυβας εκτός από τον ανοξεί
δωτο χάλυβα που παράγεται σε ηλεκτρικές καμίνους

—

kg

V

B2

24.10.T1.32

Ακατέργαστος χάλυβας: άλλος κραματοποιημένος χάλυβας εκτός από τον ανοξεί
δωτο χάλυβα που παράγεται από άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους

—

kg

V

B2

24.10.T1.41

Ακατέργαστος χάλυβας: ανοξείδωτος και πυρίμαχος χάλυβας που παράγεται σε
ηλεκτρικές καμίνους

—

kg

V

B3
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24.10.T1.42

Ακατέργαστος χάλυβας: ανοξείδωτος και πυρίμαχος χάλυβας που παράγεται από
άλλες διεργασίες εκτός από ηλεκτρικές καμίνους

—

kg

V

B3

24.10.T2.11

Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης σε ρόλους (πλατιές ταινίες) πλάτους ≥ 600 mm

—

kg

V

C1

24.10.T2.12

Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης σε ρόλους πλάτους < 600 mm

—

kg

V

C2

24.10.T2.21

Λαμαρίνες ελασμένες σε μήκη, σε έλαστρα πλατιών ταινιών

—

kg

V

C3

24.10.T2.22

Λαμαρίνες και μεγάλα πλατέα, ελασμένα εν θερμώ σε άλλα έλαστρα εκτός από
έλαστρα πλατιών ταινιών

—

kg

V

24.10.T2.31

Χονδρόσυρμα θερμής έλασης

—

kg

V

24.10.T2.41

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

—

kg

V

24.10.T2.42

Άλλες ράβδοι θερμής έλασης

—

kg

V

24.10.T2.43

Ελαφροί μορφοχάλυβες ελασμένοι εν θερμώ και σφυρηλατημένοι, ύψους πλέγμα
τος < 80 mm και γωνιακά ελάσματα

—

kg

V

24.10.T2.44

Βαρείς μορφοχάλυβες

—

kg

V

24.10.T2.51

Πλατείς χαλυβδοπάσσαλοι

—

kg

V

24.10.T2.52

Υλικό σιδηροδρόμων

—

kg

V

24.10.T2.60

Συγκολλημένοι μορφοχάλυβες

—

kg

V

24.10.T3.10

Ελάσματα, λαμαρίνες, ταινίες και μαύρα χαλυβδόφυλλα, πλάτους ≥ 600 mm

—

kg

V

24.10.T3.20

Μαγνητικές λαμαρίνες και τσέρκια

—

kg

V

24.10.T3.30

Λευκοσίδηρος, άλλα επικασσιτερωμένα ελάσματα και ηλεκτρολυτικώς επιχρωμιω
μένος χάλυβας (ΕΚΑΧ)

7212 40 20

kg

V

24.10.T3.40

Ελάσματα επιμεταλλωμένα δι'εμβάπτισης εν θερμώΕλάσματα επιμεταλλωμένα
δι'εμβάπτισης εν θερμώ

—

kg

V

24.10.T3.50

Ηλεκτρολυτικώς επιμεταλλωμένα ελάσματα

—

kg

V

24.10.T3.60

Ελάσματα επικαλυμμένα με οργανικά υλικά

—

kg

V

NACE 99.z: Κωδικός Z
CPA 99.zz: Κωδικός Z
10.00.00.Z1

Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, εντοσθίων ή αίματος, συμπεριλαμβανο
μένων των έτοιμων γευμάτων με κρέας και εντόσθια

1601 [00 (10 + 91 + 99)] +
90) + 31 (11 + 19 + 30 +
90) + 32 (11 + 19 + 30 +
90) + 39 (21 + 29 + 40 +
80) + 41 (10 + 90) + 42 (10
+ 90) + 49 (11 + 13 + 15 +
19 + 30 + 50 + 90) + 50
(10 + 31 + 95) + 90 (10 +
31 + 51 + 61 + 69 + 72 +
74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

10.00.00.Z2

Ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, κατά άλλο τρόπο
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμβανομένων των έτοιμων γευμάτων και
φαγητών

1604 [11 00 + 12 (10 + 91
+ 99) + 13 (11 + 19 + 90) +
14 (11 + 16 + 18 + 90) +
15 (11 + 19 + 90) + 16 00
+ 19 (10 + 31 + 39 + 50 +
91 + 92 + 93 + 94 + 95 +
98) + 20 (05 + 10 + 30 +
40 + 50 + 70 + 90)] +
1605 [10 00 + 20 (10 + 91
+ 99) + 30 (10 + 90) +
40 00 + 90 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S
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Όγκος
Φυσ. μον.

P

10.00.00.Z3

Λαχανικά (εκτός από πατάτες), διατηρημένα με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό
οξύ, συμπεριλαμβανομένων των έτοιμων φαγητών με λαχανικά

2002 [10 (10 + 90)] + 2003
[10 (20 + 30) + 20 00 +
90 00] + 2004 [90 (10 + 30
+ 50 + 91 + 98)] + 2005
[40 00 + 51 00 + 59 00 +
60 00 + 70 00 + 80 00 +
91 00 + 99 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 90)]

kg

S

10.90.10.Z0

Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (εξαιρούνται
τροφές για σκύλους ή γάτες συσκευασμένες για τη λιανική πώληση)

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

13.10.61.Z1

Βαμβακερό νήμα από αχτένιστες ίνες μ.σ.λ.π.

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.Z2

Βαμβακερό νήμα από χτενισμένες ίνες μ.σ.λ.π.

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T

13.10.83.Z0

Νήμα από μείγμα συνθετικών ινών και μαλλιού μ.σ.λ.π.

5509 [52 00 + 61 00 + 91
00]

kg

T

13.20.20.Z1

Βαμβακερά υφάσματα βάρους ≤ 200 g/m2 (εκτός των υφασμάτων από έγχρωμα
νήματα και των ιατρικών γαζών)

5208 [11 90 + 12 (16 +
19 + 96 + 99) + 13 00 +
19 00 + 21 90 + 22 (16 +
19 + 96 + 99) + 23 00 +
29 00 + 31 00 + 32 (16 +
19 + 96 + 99) + 33 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 (10 + 90)] + 5210
[11 00 + 19 00 + 21 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 59 00] +
90) + 12 (10 + 90) + 13
(10 + 90) + 15 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.Z2

Βαμβακερά υφάσματα βάρους > 200 g/m2 (εκτός των υφασμάτων από έγχρωμα
νήματα)

5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.Z3

Βαμβακερά υφάσματα βάρους, από έγχρωμα νήματα (εκτός των υφασμάτων
«Denim»)

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

Μεθ. σημ.
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Φυσ. μον.

P

23.69.19.Z0

Σωλήνες και άλλα μη δομικά στοιχεία, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητή πέτρα,
συμπεριλαμβανομένων των οπλισμένων στοιχείων και των εξαρτημάτων

6810 99 00

kg

S

24.10.21.Z0

Πλινθώματα, άλλες πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα,
από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7206 [10 00 + 90 00] +
7207 [11 (11 + 14 + 16 +
90) + 19 (12 + 19 + 80) +
20 (11 + 15 + 17 + 19 +
52 + 59 + 80)]

kg

S

24.10.22.Z0

Πλινθώματα, άλλες πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα,
από ανοξείδωτο χάλυβα

7218 [10 00 + 99 (11 + 19
+ 20 + 80)]

kg

S

24.10.23.Z0

Πλινθώματα, άλλες πρωτογενείς μορφές και επιμήκη ημικατεργασμένα προϊόντα,
από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από τον ανοξείδωτο χάλυβα

7224 [10 (10 + 90) + 90
(02 + 03 + 05 + 07 + 18 +
31 + 38 + 90)]

kg

S

24.10.33.Z0

Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης, σε ρόλους, πλάτους ≥ 600 mm, από ανοξεί
δωτο χάλυβα

7219 [11 00 + 12 (10 + 90)
+ 13 (10 + 90) + 14 (10 +
90)]

kg

S

24.10.34.Z0

Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης, σε ρόλους, πλάτους < 600 mm, από ανοξεί
δωτο χάλυβα

7220 [11 00 + 12 00]

kg

S

24.10.41.Z0

Μη επικαλυμμένα ελάσματα, λαμαρίνες και ταινίες ψυχρής έλασης (όπου περιλαμ
βάνονται και οι μαγνητικές λαμαρίνες και τα τσέρκια που δεν έχουν τελικώς
υποστεί ανόπτηση), με πλάτος ≥ 600 mm, από χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα

7209 [15 00 + 16 90 +
17 90 + 18 (91 + 99) +
25 00 + 26 90 + 27 90 +
28 90 + 90 (20 + 80)]

kg

S

24.32.10.Z1

Στενές ταινίες (φύλλα) και ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο, ψυχρής έλασης, από
μη κραματοποιημένο χάλυβα και από κραματοποιημένο χάλυβα (από άλλον
χάλυβα εκτός από τον ανοξείδωτο), πλάτους < 600 mm

7211 [23 (30 + 80) + 29 00
+ 90 (20 + 80)] + 00)]

kg

S

24.32.10.Z2

Στενές ταινίες (φύλλα) ψυχρής έλασης και ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο,
ψυχρής έλασης, από ανοξείδωτο χάλυβα (εκτός από μονωμένες ηλεκτρικές ταινίες
και κυματοειδείς ταινίες με μια πριονόμορφη ή λοξότμητη ακμή), πλάτους < 600
mm

7220 [20 (21 + 29 + 41 +
49 + 81 + 89) + 90 (20 +
80)]

kg

S

24.32.20.Z1

Χαλύβδινες λαμαρίνες και τσέρκια καθώς και ταινίες από κατά μήκος σχίσιμο,
ψυχρής έλασης, (από μη κραματοποιημένο χάλυβα), επιμεταλλωμένες δι' εμβάπτι
σης εν θερμώ ή ηλεκτρολυτικώς επιμεταλλωμένες, πλάτους < 600 mm

7212 [10 90 + 20 00 +
30 00 + 50 (20 + 30 + 40 +
61 + 69 + 90)]

kg

S

24.32.20.Z2

Χαλύβδινα ελάσματα επικαλυμμένα με οργανικά υλικά, ψυχρής έλασης, και ταινίες
από κατά μήκος σχίσιμο, ψυχρής έλασης από χαλύβδινα ελάσματα επικαλυμμένα
με οργανικά υλικά, πλάτους < 600 mm

7212 40 80

kg

S

26.99.00.Z0

Άλλες μονάδες αυτόματων συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων

8471 [80 00 + 90 00]

p/st

S

29.99.00.Z0

Φλας· φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης· συσκευές για φωτογραφικά εργαστή
ρια· νεγκατοσκόπια, οθόνες προβολής

9006 [61 00 + 69 00] +
9008 40 00 + 9010 [10 00
+ 50 00 + 60 00]

—

S

39.99.00.Z0

Προκατασκευασμένα στοιχεία, από πλαστικές ύλες, από σκυρόδεμα ή από αλου
μίνιο

9406 00 80

—

S

39.99.00.Z1

Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθηριστή, για οχλήματα του κεφαλαίου ΕΣ 87, κυλινδρισμού ≤
1 000 cm3

8407 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

39.99.00.Z2

Κινητήρες εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθηριστή, για οχήματα του κεφαλαίου ΕΣ 87, κυλινδρισμού > 1 000
cm3

8407 [34 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S

39.99.00.Z3

Μόνιμο υλικό, μηχανικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρι
σμού για σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές· μέρη μόνιμου σιδηροδρομι
κού ή τροχιοδρομικού υλικού, μηχανικών συσκευών (στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι ηλεκτρομηχανικές), σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για
σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές, οδικές ή εσωτερικές πλωτές γραμμές,
χώρους ή εγκαταστάσεις στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια

8608 [00 (10 + 90)]

—

S

39.99.00.Z4

Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρολά κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη (εκτός
από τις ηλεκτροθερμικές συσκευές κομμωτηρίου), και τα μέρη αυτών

9615 90 00

kg

S

* = Τροποποιημένες θέσεις του καταλόγου 2009
@ = Φυσική μονάδα διαφορετική από αυτή της ΣΟ
¤ = Τροποποιημένη περιγραφή του καταλόγου 2009

Μεθ. σημ.

S2

