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(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/576 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 8ης Απριλίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών 
της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578, της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση της απόφασης 
2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 
Ουκρανία (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 31 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 (2).

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 θέτει σε ισχύ ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (3).

(3) Στις 8 Απριλίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 για την τροποποίηση της απόφασης 
2014/512/ΚΕΠΠΑ. Η απόφαση επεκτείνει τον κατάλογο ελεγχόμενων ειδών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 
στρατιωτική και τεχνολογική ενίσχυση της Ρωσίας, ή στην ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειάς της. Εισάγει 
πρόσθετους περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων αγαθών από τη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τον άνθρακα και άλλα 
στερεά ορυκτά καύσιμα. Εισάγει επίσης περαιτέρω περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία ιδίως όσον αφορά τα 
καύσιμα αεριωθουμένων και άλλα αγαθά.

(4) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 απαγορεύει επίσης την ανάθεση και τη συνέχιση της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων και 
παραχωρήσεων σε Ρώσους υπηκόους και οντότητες ή φορείς με έδρα στη Ρωσία.

(5) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 επιβάλλει απαγόρευση της παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης 
και της χρηματοδοτικής βοήθειας ή οποιουδήποτε άλλου οφέλους από πρόγραμμα της Ένωσης, της Ευρατόμ ή κράτους 
μέλους, σε ρωσικές δημόσιες ή ελεγχόμενες από το ρωσικό δημόσιο οντότητες.

(6) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 επεκτείνει επίσης τις απαγορεύσεις εξαγωγής τραπεζογραμματίων σε ευρώ και πώλησης 
κινητών αξιών σε ευρώ σε όλα τα επίσημα νομίσματα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 111 της 8.4.2022.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 

αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 1).
(3) Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 

αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13).
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(7) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 επεκτείνει την εξαίρεση από την απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών με ορισμένες 
κρατικές οντότητες όσον αφορά τις συναλλαγές για την αγορά, την εισαγωγή ή τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων και 
ορισμένων ορυκτών στην Ελβετία, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στα Δυτικά Βαλκάνια.

(8) Είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση συναλλαγών με ορισμένες ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις και 
τις θυγατρικές τους σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, καθώς και στα Δυτικά Βαλκάνια· η 
Ένωση αναμένει την ταχεία και πλήρη ευθυγράμμιση όλων των χωρών της περιοχής με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν ενέργειες της Ρωσίας οι οποίες αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 
Ουκρανία.

(9) Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 θεσπίζει επίσης απαγόρευση στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που έχουν την έδρα τους 
στη Ρωσία να μεταφέρουν εμπορεύματα οδικώς στην Ένωση και απαγορεύει την πρόσβαση σε λιμένες πλοίων νηολογημένων 
υπό ρωσική σημαία. Εισάγει απαγόρευση να είναι δικαιούχοι και να ενεργούν ως καταπιστευματοδόχοι ή με παρόμοια 
ιδιότητα πρόσωπα και οντότητες της Ρωσίας, καθώς και απαγόρευση παροχής ορισμένων υπηρεσιών σε καταπιστεύματα.

(10) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της 
Ένωσης, ιδίως για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη.

(11) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«κβ) ως “οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις” νοούνται οι οδηγίες 2014/23/ΕΕ (*), 2014/24/ΕΕ (**), 2014/25/ΕΕ (***), 
και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (****)·

κγ) ως “επιχείρηση οδικών μεταφορών” νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που ασχολείται, με 
εμπορικό σκοπό, με τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μηχανοκίνητων οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων·

_____________
(*) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 

την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1)
(**) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(***) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις 

προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(****) Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που 
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).»·

2) στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε) προορίζονται για μη στρατιωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα και δεν ανήκουν σε 
οντότητα η οποία τελεί υπό δημόσιο έλεγχο ή είναι κατά ποσοστό άνω του 50 % δημόσιας κυριότητας·»·

3) στο άρθρο 2 παράγραφος 7, τασημεία i) και ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i) ο τελικός χρήστης μπορεί να είναι στρατιωτικός τελικός χρήστης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που 
ορίζεται στο παράρτημα IV ή ότι τα αγαθά μπορεί να έχουν στρατιωτική τελική χρήση, εκτός αν η πώληση, προμήθεια, 
μεταβίβαση ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή 
χρηματοδοτικής βοήθειας επιτρέπεται δυνάμει του άρθρου 2β παράγραφος 1 στοιχείο α)·
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ii) η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η 
παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον κλάδο της αεροπλοΐας ή της 
διαστημοπλοΐας, εκτός αν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή 
χρηματοδοτικής βοήθειας επιτρέπεται δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο β)· ή»·

4) στο άρθρο 2α παράγραφος 4, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε) προορίζονται για μη στρατιωτικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα και δεν ανήκουν σε 
οντότητα η οποία τελεί υπό δημόσιο έλεγχο ή είναι κατά ποσοστό άνω του 50 % δημόσιας κυριότητας·»

5) στο άρθρο 2α παράγραφος 7, τα σημεία i) και ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i) ο τελικός χρήστης μπορεί να είναι στρατιωτικός τελικός χρήστης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που 
ορίζεται στο παράρτημα IV ή ότι τα αγαθά μπορεί να έχουν στρατιωτική τελική χρήση, εκτός αν η πώληση, προμήθεια, 
μεταβίβαση ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή 
χρηματοδοτικής βοήθειας επιτρέπεται δυνάμει του άρθρου 2β παράγραφος 1·

ii) η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή η 
παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας προορίζεται για τον κλάδο της αεροπλοΐας ή της 
διαστημοπλοΐας, εκτός αν η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή 
χρηματοδοτικής βοήθειας επιτρέπεται δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο β) ·ή» ·

6) στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ένωση· ή» ·

7) στο άρθρο 3α παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ο κρίσιμος ενεργειακός εφοδιασμός εντός της Ένωσης, καθώς και η μεταφορά φυσικού 
αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, από τη Ρωσία ή μέσω αυτής προς την 
Ένωση· ή» ·

8) Στο άρθρο 3β, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας κατάλληλων για 
χρήση στη διύλιση πετρελαίου και την υγροποίηση φυσικού αερίου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Χ, είτε προέρχονται 
από την Ένωση είτε όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή για χρήση στη Ρωσία.»·

9) Στο άρθρο 3γ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Απαγορεύεται η πώληση, η προμήθεια, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογιών 
κατάλληλων προς χρήση στην αεροπορία ή στη διαστημοπλοΐα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XI, καθώς και καυσίμων 
αεριωθούμενων και πρόσθετων καυσίμου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XX, ανεξαρτήτως του κατά πόσον είναι 
καταγωγής Ένωσης, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.»·

10) στο άρθρο 3γ προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«6. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 4, οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους 
που κρίνουν κατάλληλους, την εκτέλεση χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκάφους που έχει συναφθεί πριν από την 
26η Φεβρουαρίου 2022, αφού διαπιστώσουν ότι:

α) είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστούν επιστροφές μισθωμάτων σε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει 
ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους και δεν εμπίπτει σε κανένα από τα περιοριστικά μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό· και

β) κανένας οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί στον αντισυμβαλλόμενο στη Ρωσία, με εξαίρεση τη μεταβίβαση της κυριότητας 
του αεροσκάφους μετά την πλήρη εξόφληση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

7. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.

8. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 τελεί υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) και του 
άρθρου 2α παράγραφος 4 στοιχείο β).»·

11) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3εα

1. Απαγορεύεται η πρόσβαση μετά τις 16 Απριλίου 2022 σε λιμένες στο έδαφος της Ένωσης σε οποιοδήποτε πλοίο που 
είναι νηολογημένο υπό τη σημαία της Ρωσίας.
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2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στα πλοία που έχουν αντικαταστήσει τη ρωσική σημαία τους ή τη νηολόγησή τους με τη 
σημαία ή το νηολόγιο άλλου κράτους μετά την 24η Φεβρουαρίου ·

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως σκάφος νοείται:

α) πλοίο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων,

β) ένα σκάφος αναψυχής, μήκους 15 μέτρων και άνω, το οποίο δεν μεταφέρει φορτίο και δεν μεταφέρει περισσότερους από 
12 επιβάτες- ή

γ) σκάφος αναψυχής ή προσωπικό πλωτό μέσο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (*).

4. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση σκάφους που χρήζει συνδρομής και αναζητεί καταφύγιο, 
ελλιμενισμό έκτακτης ανάγκης για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα ή για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφος να καταπλεύσει σε 
λιμένα, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η πρόσβαση είναι αναγκαία για:

α) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
διύλισης πετρελαίου, τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου,σιδηρομεταλλεύματος και ορισμένων χημικών 
προϊόντων και προϊόντων σιδήρου όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XXIV·

β) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φαρμακευτικών, ιατρικών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου 
του σίτου και λιπασμάτων των οποίων η εισαγωγή, η αγορά και η μεταφορά επιτρέπονται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης· ή

γ) ανθρωπιστικούς σκοπούς,

δ) μεταφορά πυρηνικών καυσίμων και άλλων αγαθών απολύτως αναγκαίων για τη λειτουργία των μη στρατιωτικών 
πυρηνικών δυνατοτήτων, ή

ε) την αγορά, την εισαγωγή ή τη μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως απαριθμούνται 
στο παράρτημα XXII, έως τις 10 Αυγούστου 2022.

6. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί βάσει της 
παραγράφου 5, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.

_____________
(*) Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 , για τα σκάφη 

αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 90).»·

12) στο άρθρο 3η προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη μεταβίβαση ή εξαγωγή στη 
Ρωσία πολιτιστικών αγαθών υπό μορφή δανείου στο πλαίσιο της επίσημης πολιτιστικής συνεργασίας με τη Ρωσία.

5. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί βάσει της 
παραγράφου 4, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.»·

13) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 3θ

1. Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών που παράγουν σημαντικά έσοδα για τη Ρωσία, 
καθιστώντας έτσι δυνατές τις ενέργειές της που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως απαριθμούνται στο 
παράρτημα XXI, εάν είναι καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από τη Ρωσία.

2. Απαγορεύεται:

α) η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τα αγαθά και τις 
τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω 
αγαθών και τεχνολογιών, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την απαγόρευση της παραγράφου 1.

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/4 8.4.2022  



β) η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 για κάθε αγορά, εισαγωγή ή μεταβίβαση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς 
τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την απαγόρευση της 
παραγράφου 1.

3. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση έως τις 10 Ιουλίου 2022
συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022, ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των 
εν λόγω συμβάσεων.

4. Από τις 10 Ιουλίου 2022, η απαγόρευση των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύει για την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά, ή 
τη σχετική τεχνική ή οικονομική βοήθεια που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ένωση:

α) 837 570 μετρικών τόνων χλωριούχου καλίου της ΣΟ 3104 20 μεταξύ της 10ης Ιουλίου ενός δεδομένου έτους και της 
9ης Ιουλίου του επόμενου έτους·

β) 1 577 807 μετρικοί τόνοι συνολικά από τα άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα XXI υπό κωδικούς ΣΟ 
3105 20, 3105 60 και 3105 90 μεταξύ της 10ης Ιουλίου ενός δεδομένου έτους και της 9ης Ιουλίου του επόμενου 
έτους·

5. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τις ποσοστώσεις όγκου εισαγωγών που καθορίζονται στην παράγραφο 4 
σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπεται στα άρθρα 49 έως 54 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (*).

Άρθρο 3ι

1. Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα XXII, στην Ένωση εάν είναι καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από τη Ρωσία.

2. Απαγορεύεται:

α) η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τα αγαθά και τις 
τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω 
αγαθών και τεχνολογιών, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την απαγόρευση της παραγράφου 1.

β) η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 για κάθε αγορά, εισαγωγή ή μεταβίβαση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς 
τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την απαγόρευση της 
παραγράφου 1.

3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση έως τις 10 Αυγούστου 2022 συμβάσεων 
που συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022, ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω 
συμβάσεων.

Άρθρο 3ια

1. Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών τα οποία θα μπορούσαν να 
συμβάλουν ιδίως στην ενίσχυση των ρωσικών βιομηχανικών ικανοτήτων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XXIII, σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

2. Απαγορεύεται:

α) η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τα αγαθά και τις 
τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την άμεση ή έμμεση παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση 
των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς 
χρήση στη Ρωσία·

β) η παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την 
παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.

3. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση έως τις 10 Ιουλίου 2022
συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022, ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των 
εν λόγω συμβάσεων.
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4. Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εφαρμόζεται σε είδη που είναι αναγκαία για τους 
επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών των κρατών μελών ή χωρών εταίρων στη Ρωσία ή διεθνών 
οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή για τα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων τους.

5. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, την πώληση, 
προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των αγαθών και των τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΧΙΙΙ, ή την παροχή 
συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η παροχή 
συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως η παροχή ή η 
διευκόλυνση της παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων του ιατροφαρμακευτικού υλικού, των τροφίμων ή της μεταφοράς 
εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και σχετικής βοήθειας, ή για απομακρύνσεις πληθυσμών.

Άρθρο 3ιβ

1. Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία να μεταφέρουν αγαθά οδικώς 
εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που μεταφέρουν:

α) ταχυδρομείο ως καθολική υπηρεσία·

β) αγαθά υπό διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης μεταξύ της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ και της Ρωσίας, εφόσον ότι η 
μεταφορά των εν λόγω αγαθών δεν απαγορεύεται με άλλον τρόπο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει έως τις 16 Απριλίου 2022 για τη μεταφορά αγαθών που άρχισε πριν από 
τις 9 Απριλίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα της επιχείρησης οδικών μεταφορών:

α) βρισκόταν ήδη εντός του εδάφους της Ένωσης στις 9 Απριλίου 2022, ή

β) χρειάζεται να διέλθει από την Ένωση για να επιστρέψει στη Ρωσία.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά 
αγαθών από επιχείρηση οδικών μεταφορών που έχει την έδρα της στη Ρωσία εάν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι η εν 
λόγω μεταφορά είναι αναγκαία για:

α) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
διύλισης πετρελαίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος·

β) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φαρμακευτικών, ιατρικών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου 
του σίτου και λιπασμάτων των οποίων η εισαγωγή, η αγορά και η μεταφορά επιτρέπονται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης·

γ) ανθρωπιστικούς σκοπούς,

δ) τη λειτουργία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών της Ένωσης και των κρατών μελών στη Ρωσία, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, πρεσβειών και αποστολών, ή των διεθνών οργανισμών στη Ρωσία που 
απολαύουν ασυλιών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ή

ε) τη μεταφορά ή εξαγωγή στη Ρωσία πολιτιστικών αγαθών υπό μορφή δανείου στο πλαίσιο της επίσημης πολιτιστικής 
συνεργασίας με τη Ρωσία.

5. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί βάσει της 
παραγράφου 4, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.

_____________
(*) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).»·

14) στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τα στοιχεία γ) και δ) διαγράφονται.
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15) στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν με την επιφύλαξη της παροχής βοήθειας για:

α) την εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά που σχετίζεται με: i) την παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσιών απαραίτητων για τη 
συντήρηση και την ασφάλεια υπαρχουσών ικανοτήτων εντός της Ένωσης· ή ii) την εκτέλεση συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί πριν από την 1η Αυγούστου 2014 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των 
εν λόγω συμβάσεων· ή

β) την πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή ανταλλακτικών και υπηρεσιών απαραίτητων για τη συντήρηση, την 
επισκευή και την ασφάλεια των υπαρχουσών ικανοτήτων εντός της Ένωσης.»·

16) στο άρθρο 5αα παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) συναλλαγές που είναι αυστηρά απαραίτητες για την άμεση ή έμμεση αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, 
νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος από τη Ρωσία ή μέσω αυτής προς την Ένωση, χώρα μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Ελβετία ή τα Δυτικά Βαλκάνια.»·

17) στο άρθρο 5αα, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ) συναλλαγές για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XXII έως τις 10 Αυγούστου 2022.»·

18) το άρθρο 5β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5β

1. Απαγορεύεται η αποδοχή καταθέσεων από Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία ή από 
νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς με έδρα στη Ρωσία, εάν η συνολική αξία των καταθέσεων του φυσικού ή νομικού 
προσώπου, της οντότητας ή του φορέα ανά πιστωτικό ίδρυμα υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

2. Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης κρυπτοστοιχείων σε Ρώσους υπηκόους ή 
φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία ή σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς με έδρα στη Ρωσία, εάν η συνολική 
αξία των κρυπτοστοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα ανά πάροχο υπηρεσιών πορτοφολιού, 
λογαριασμού ή φύλαξης υπερβαίνει τις 10 000 EUR.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για υπηκόους κράτους μέλους, χώρας μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή της Ελβετίας ή για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος, σε χώρα 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στην Ελβετία.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύει για τις καταθέσεις που είναι αναγκαίες για το μη απαγορευμένο διασυνοριακό 
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας.»·

19) Στο άρθρο 5γ παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5β παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αποδοχή 
τέτοιας κατάθεσης ή παροχής υπηρεσίας πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, 
αφού διαπιστώσουν ότι η αποδοχή της εν λόγω κατάθεσης ή παροχής υπηρεσίας πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης:»·

20) Στο άρθρο 5δ παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5β παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αποδοχή 
τέτοιας κατάθεσης ή παροχής υπηρεσίας πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, 
αφού διαπιστώσουν ότι η αποδοχή της εν λόγω κατάθεσης ή παροχής υπηρεσίας πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης:»·

21) στο άρθρο 5στ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Απαγορεύεται η πώληση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα κράτους μέλους που εκδίδονται μετά τη 
12η Απριλίου 2022 ή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που παρέχουν άνοιγμα σε τέτοιες αξίες, σε 
οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 
φορέα με έδρα στη Ρωσία.»·

22) το άρθρο 5θ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5θ

1. Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τραπεζογραμματίων σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα 
κράτους μέλους στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης 
της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ή προς χρήση στη Ρωσία.
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2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν έχει εφαρμογή στην πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή 
τραπεζογραμματίων σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα κράτους μέλους, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πώληση, 
προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή είναι αναγκαία για:

α) την προσωπική χρήση των φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν στη Ρωσία ή των μελών των άμεσων οικογενειών τους που 
ταξιδεύουν μαζί τους· ή

β) τους επίσημους σκοπούς διπλωματικών αποστολών ή προξενικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών στη Ρωσία που 
χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.»·

23) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 5ια

1. Απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, 
παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, των 
άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, του άρθρου 18, του άρθρου 21 
στοιχεία β) έως ε), και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) 
έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, σε ή με:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία·

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 
50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο 
στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου,

συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, 
προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την ανάθεση και τη συνέχιση της 
εκτέλεσης συμβάσεων που προορίζονται για:

α) τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον παροπλισμό και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, την προμήθεια και 
επανεπεξεργασία καυσίμων και την ασφάλεια μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων, και τη συνέχιση του σχεδιαμού, 
της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία που απαιτείται για την ολοκλήρωση των μη στρατιωτικών πυρηνικών 
εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια πρόδρομων υλικών για την παραγωγή ιατρικών ραδιοϊσοτόπων και παρόμοιων 
ιατρικών εφαρμογών, κρίσιμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, καθώς και τη 
συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και 
ανάπτυξης·

β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα·

γ) την παροχή απολύτως αναγκαίων αγαθών ή υπηρεσιών που είναι δυνατό να παρασχεθούν, ή να παρασχεθούν σε επαρκείς 
ποσότητες, μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

δ) τη λειτουργία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών της Ένωσης και των κρατών μελών στη Ρωσία, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών, ή των διεθνών οργανισμών στη Ρωσία 
που απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

ε) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος από τη Ρωσία ή 
μέσω αυτής στην Ένωση, ή

στ) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως απαριθμούνται στο 
παράρτημα XXII, έως τις 10 Αυγούστου 2022.

3. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.

4. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην εκτέλεση έως τις 10 Οκτωβρίου 2022 συμβάσεων που 
συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022.
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Άρθρο 5ιβ

1. Απαγορεύεται η παροχή άμεσης ή έμμεσης στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της 
χρηματοδοτικής βοήθειας ή κάθε άλλου οφέλους στο πλαίσιο προγράμματος της Ένωσης, της Ευρατόμ ή εθνικού 
προγράμματος κράτους μέλους και συμβάσεων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 (*), σε 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό με έδρα στη Ρωσία υπό δημόσια κυριότητα ή δημόσιο έλεγχο κατά 
50 %.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:

α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, την επείγουσα πρόληψη ή μετριασμό 
συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο 
περιβάλλον ή ως αντίδραση σε φυσικές καταστροφές·

β) προγράμματα στον φυτοϋγειονομικό και κτηνιατρικό τομέα·

γ) διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα και στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον διεθνή θερμοπυρηνικό 
πειραματικό αντιδραστήρα·

δ) τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον παροπλισμό και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, την προμήθεια και 
επανεπεξεργασία καυσίμων και την ασφάλεια μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων, καθώς και την προμήθεια 
πρόδρομων υλικών για την παραγωγή ιατρικών ραδιοϊσοτόπων και παρόμοιων ιατρικών εφαρμογών, κρίσιμων 
τεχνολογιών για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης·

ε) ανταλλαγές κινητικότητας για άτομα και διαπροσωπικές επαφές·

στ) προγράμματα στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση τη στήριξη στο πλαίσιο της έρευνας και της 
καινοτομίας·

ζ) τη λειτουργία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών της Ένωσης και των κρατών μελών στη Ρωσία, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών, ή των διεθνών οργανισμών στη Ρωσία 
που απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Άρθρο 5ιγ

1. Απαγορεύεται η καταχώριση, η παροχή καταστατικής έδρας, επιχειρηματικής ή διοικητικής διεύθυνσης, καθώς και 
υπηρεσιών διαχείρισης, σε καταπιστεύματα ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο νομικό μόρφωμα που έχει ως καταπιστευματοδόχους 
ή δικαιούχους:

α) Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία·

β) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία·

γ) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 
50 % φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β)·

δ) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ελέγχονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται 
στα στοιχεία α), β) ή γ)·

ε) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή φυσικού ή νομικού προσώπου, 
οντότητας ή φορέα που αναφέρεται στα στοιχεία α), β), γ) ή δ).

2. Από τις 10 Μαΐου 2022 απαγορεύεται να ενεργεί ή να μεριμνά ώστε άλλο πρόσωπο να ενεργεί ως διαχειριστής, 
εντολοδόχος μέτοχος, διευθυντής, γραμματέας ή παρόμοιο αξίωμα, για καταπίστευμα ή παρόμοιο νομικό μόρφωμα, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για την καταγγελία έως τις 
10 Μαΐου 2022 συμβάσεων που δε συμμορφώνονται με το παρόν άρθρο που έχουν συναφθεί πριν από τις 9 Απριλίου 2022
ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν όταν ο καταπιστευματοδόχος ή δικαιούχος είναι υπήκοος κράτους μέλους ή 
φυσικό πρόσωπο που διαθέτει προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.»

5. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τούτο είναι 
αναγκαίο για:

α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως η παροχή ή η διευκόλυνση της παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων του 
ιατροφαρμακευτικού υλικού, των τροφίμων ή της μεταφοράς εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και σχετικής 
βοήθειας, ή για απομακρύνσεις πληθυσμών· ή
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β) δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες προωθούν άμεσα τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 
κράτος δικαίου στη Ρωσία·

_____________
(*) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 

σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/ 
2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).»·

24) στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ) που αφορούν περιπτώσεις παραβίασης, καταστρατήγησης και απόπειρας παραβίασης ή καταστρατήγησης των 
απαγορεύσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό μέσω της χρήσης κρυπτοστοιχείων.»·

25) στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή νομικά 
πρόσωπα, οντότητες ή φορείς με έδρα εκτός της Ένωσης των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχουν άμεσα ή 
έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 %·»·

26) το παράρτημα VII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

27) το παράρτημα VIII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

28) το παράρτημα X τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·

29) το παράρτημα XVII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·

30) το παράρτημα XVIII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·

31) προστίθενται τα παραρτήματα XX, XXI, XXII, XXIII και XXIV σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2022.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 προστίθεται η ακόλουθη κατηγορία:

«Κατηγορία VIII – Διάφορα είδη

X.A.VIII.001 Εξοπλισμός για την παραγωγή πετρελαίου ή την έρευνα πετρελαίου, ως εξής:

α. Εξοπλισμός μέτρησης ενσωματωμένος στην κεφαλή διάτρησης, συμπεριλαμβανομένων των αδρανειακών 
συστημάτων αεροναυτιλίας για μέτρηση κατά τη διάτρηση (MWD)·

β. Συστήματα ελέγχου αερίων και ανιχνευτές τους, σχεδιασμένα για συνεχή λειτουργία και ανίχνευση υδροθείου·

γ. Εξοπλισμός για σεισμολογικές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής ανάκλασης και των σεισμικών 
δονητών·

δ. Βυθομετρητές ιζημάτων.

X.A.VIII.002 Εξοπλισμός, «ηλεκτρονικά συγκροτήματα» και κατασκευαστικά στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένα για κβαντικούς 
υπολογιστές, κβαντική ηλεκτρονική, κβαντικούς αισθητήρες, κβαντικές μονάδες επεξεργασίας, κυκλώματα 
κβαντικών bit, συσκευές κβαντικών bit ή κβαντικά συστήματα ραντάρ, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων 
POCKELS.

Σημείωση 1: οι κβαντικοί υπολογιστές εκτελούν υπολογισμούς που αξιοποιούν τις συλλογικές ιδιότητες των 
κβαντικών καταστάσεων, όπως η υπέρθεση, η παρεμβολή και η διεμπλοκή.

Σημείωση 2: Οι μονάδες, τα κυκλώματα και οι συσκευές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπεραγώγιμα 
κυκλώματα, κβαντική ανόπτηση, παγίδευση ιόντων, αλληλεπίδραση φωτονίων, σπιν πυριτίου, ψυχρά 
άτομα.

X.A.VIII.003 Μικροσκόπια, σχετικός εξοπλισμός και ανιχνευτές, ως ακολούθως:

α. Ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης (SEM),

β. Μικροσκόπια σάρωσης Auger,

γ. Ηλεκτρονικά μικροσκόπια μετάδοσης (TEM),

δ. Μικροσκόπια ατομικής δύναμης (AFM),

ε. Μικροσκόπια σαρωτικής δύναμης (SFM),

στ. Εξοπλισμός και ανιχνευτές που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για χρήση με τα μικροσκόπια που προσδιορίζονται 
στα σημεία X.A.VIII.003.α έως X.A.VIII.0003.ε ανωτέρω και χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες 
τεχνικές ανάλυσης υλικών:

1. Φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία με ακτίνες X (XPS),

2. Φασματοσκοπία διασκορπισμού ενέργειας με ακτίνες Χ (EDX, EDS) ή

3. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία για χημική ανάλυση (ESCA).

X.A.VIII.004 Εξοπλισμός συλλογής μεταλλευμάτων σε βυθό βαθέων υδάτων.

X.A.VIII.005 Κατασκευαστικός εξοπλισμός και εργαλειομηχανές, ως εξής:

α. Εξοπλισμός προσθετικής κατασκευής για την «παραγωγή» μεταλλικών μερών·

Σημείωση: Το σημείο X.A.VIII.005.α ισχύει μόνο για τα ακόλουθα συστήματα:

1. Συστήματα σύντηξης σκόνης σε κλίνη με χρήση επιλεκτικής τήξης λέιζερ (SLM), laser cusing, άμεσης 
πυροσυσσωμάτωσης με λέιζερ (DMLS) ή τήξης με δέσμης ηλεκτρονίων (EBM), ή

2. Συστήματα εναπόθεσης σκόνης με χρήση αναγόμωσης με λέιζερ, άμεση εναπόθεση ενέργειας ή εναπόθεση 
μετάλλου με λέιζερ.

β. Εξοπλισμός προσθετικής κατασκευής για «ενεργειακά υλικά», συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εξώθησης 
με υπερήχους·

γ. Εξοπλισμός προσθετικής κατασκευής για φωτοπολυμερισμό (VVP) με στερεολιθογραφία (SLA) ή ψηφιακή 
επεξεργασία φωτός (DLP).
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X.A.VIII.006 Εξοπλισμός για την «παραγωγή» τυπωμένων ηλεκτρονικών για οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLED), 
οργανικές κρυσταλλολυχνίες με επίδραση πεδίου (OFET) ή οργανικές φωτοβολταϊκές κυψέλες (OPVC).

X.A.VIII.007 Εξοπλισμός για την «παραγωγή» μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS) που χρησιμοποιεί τις μηχανικές 
ιδιότητες του πυριτίου, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων σε μορφή τσιπ, όπως μεμβράνες πίεσης, δέσμες κάμψης 
ή διατάξεις μικρορύθμισης.

X.A.VIII.008 Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την παραγωγή ηλεκτρικών καυσίμων (ηλεκτρικά καύσιμα και συνθετικά 
καύσιμα) ή εξαιρετικά αποδοτικών ηλιακών κυψελών (απόδοση > 30 %).

X.A.VIII.009 Εξοπλισμός υπερυψηλού κενού (UHV), ως εξής:

α. Αντλίες UHV (εξάχνωσης, στροβιλομοριακές, διάχυσης, κρυογενικές, με καθοδικό διασκορπισμό ιόντων)·

β. Μετρητές πίεσης UHV.

Σημείωση: UHV σημαίνει 100 νανοΡascal (nPa) ή χαμηλότερα.

X.A.VIII.010 «Κρυογονικά συστήματα ψύξης» σχεδιασμένα για να διατηρούν θερμοκρασίες κάτω του 1,1 K για 48 ώρες και άνω 
και σχετικός κρυογονικός εξοπλισμός ψύξης, ως εξής:

α. Σωλήνες παλμών,

β. Κρυοστάτες,

γ. Δοχεία Dewars,

δ. Σύστημα διοχέτευσης αερίου (GHS),

ε. Αεροσυμπιεστές,

στ. Μονάδες ελέγχου.

Σημείωση: Τα «κρυογονικά συστήματα ψύξης» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ψύξη με αραίωση, τα ψυγεία 
αδιαβατικής απομαγνήτισης και τα συστήματα ψύξης με λέιζερ.

X.A.VIII.011 Εξοπλισμός «αποκελυφοποίησης» για διατάξεις ημιαγωγών.

Σημείωση: Ως «αποκελυφοποίηση» νοείται η αφαίρεση ενός κέλυφους, καλύμματος ή του υλικού του 
περιβλήματος από ένα συσκευασμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα με μηχανικά, θερμικά ή χημικά μέσα.

X.A.VIII.012 Φωτοανιχνευτές υψηλής κβαντικής απόδοσης (QE), με κβαντική απόδοση άνω του 80 % σε μήκη κύματος κλίμακας 
άνω των 400 nm και έως 1 600 nm.

X.AVIII.013 Ψηφιακά ελεγχόμενες εργαλειομηχανές με έναν ή περισσότερους γραμμικούς άξονες με μήκος διαδρομής 
μεγαλύτερο από 8 000 mm.

X.C.VIII.001 Σκόνες μετάλλων και σκόνες μεταλλικών κραμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε από τα 
συστήματα που απαριθμούνται στο σημείο X.A.VIII.005.α.

X.C.VIII.002 Προηγμένα υλικά, ως εξής:

α. Υλικά προκάλυψης ή προσαρμοζόμενης παραλλαγής·

β. Μεταϋλικά, π.χ. με αρνητικό δείκτη διάθλασης·

γ. Δεν χρησιμοποιείται·

δ. Κράματα υψηλής εντροπίας (HEA)·

ε. Ενώσεις Heusler·

στ. Υλικά Kitaev, συμπεριλαμβανομένων των υγρών σπιν kitaev.

X.C.VIII.003 Συζευγμένα πολυμερή (αγώγιμα, ημιαγώγιμα, ηλεκτροφωταύγειας) για τυπωμένα ή οργανικά ηλεκτρονικά.

X.C.VIII.004 Ενεργειακά υλικά και μείγματα αυτών, ως εξής:

α. Πικρικό αμμώνιο (CAS 131-74-8),

β. Μαύρη πυρίτιδα,
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γ. Εξανιτροδιφαινυλαμίνη (CAS 131-73-7),

δ. Διφθοραμίνη (CAS 10405-27-3),

ε. Νιτροάμυλο (CAS 9056-38-6),

στ. Δεν χρησιμοποιείται·

ζ. Τετρανιτροναφθαλένιο,

η. Τρινιτροανισόλη,

θ. Τρινιτροναφθαλένιο,

ι. Τρινιτροξυλένιο,

ια. Ν-πυρρολιδινόνη, 1-μεθυλο-2-πυρρολιδινόνη (CAS 872-50-4),

ιβ. Μηλεϊκό διοκτύλιο (CAS 142-16-5),

ιγ. Ακρυλικό αιθυλεξύλιο (CAS 103-11-7),

ιδ. Τριαιθυλαλουμίνιο (TEA (CAS 97-93-8)), τριμεθυλαλουμίνιο (TMA) (CAS 75-24-1) και άλλα πυροφορικά 
μεταλλικά αλκύλια και αλλύλια λιθίου, νατρίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου ή βορίου,

ιε. Νιτροκυτταρίνη (CAS 9004-70-0),

ιστ. Νιτρογλυκερίνη (ή τρινιτρική γλυκερίνη, τρινιτρογλυκερίνη) (NG) (CAS 55-63-0),

ιζ. 2,4,6-τρινιτροτολουόλη (TNT) (CAS 118-96-7),

ιη. Δινιτρική αιθυλενοδιαμίνη (EDDN) (CAS 20829-66-7),

ιθ. Τετρανιτρική πενταερυθριτόλη (PETN) (CAS 78-11-5),

κ. Αζίδιο μολύβδου (CAS 13424-46-9), κανονικός στυφνικός μόλυβδος (CAS 15245-44-0) και βασικός 
στυφνικός μόλυβδος (CAS 12403-82-6), και πρωτοταγή εκρηκτικά ή εναυσματικές ουσίες που περιέχουν 
αζίδια ή σύμπλοκα αζιδίων,

κα. Δεν χρησιμοποιείται·

κβ. Δεν χρησιμοποιείται·

κγ. Διαιθυλοδιφαινυλουρία (CAS 85-98-3), διμεθυλοδιφαινυλουρία (CAS 611-92-7), μεθυλοαιθυλοδιφαι
νυλουρία.

κδ. N,N-διφαινυλουρία (μη συμμετρική διφαινυλουρία) (CAS 603-54-3),

κε. Μεθυλο-Ν,Ν-διφαινυλουρία (μεθυλο ασύμμετρη διφαινυλουρία) (CAS 13114-72-2),

κστ. Αιθυλο-Ν,Ν-διφαινυλουρία (αιθυλο ασύμμετρη διφαινυλουρία) (CAS 64544-71-4),

κζ. Δεν χρησιμοποιείται·

κη. 4-Νιτροδιφαινυλαμίνη (4-NDPA) (CAS 836-30-6).

κθ. 2,2-δινιτροπροπανόλη (CAS 918-52-5),

λ. Δεν χρησιμοποιείται.

X.D.VIII.001 Λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένο για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού των σημείων X.A.VIII.005 
έως X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 Λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένο για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού, των «ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων» ή των κατασκευαστικών στοιχείων του σημείου X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 Λογισμικό για ψηφιακά δίδυμα προϊόντων προσθετικής κατασκευής ή για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας των 
προϊόντων προσθετικής κατασκευής.

X.E.VIII.001 Τεχνολογία για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού των σημείων X.A.VIII.001 έως X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 Τεχνολογία για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» των υλικών των σημείων X.C.VIII.002 ή X.C.VIII.003.
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X.E.VIII.003 Τεχνολογία για ψηφιακά δίδυμα προϊόντων προσθετικής κατασκευής, για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας 
προϊόντων προσθετικής κατασκευής ή για λογισμικό του σημείου X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 Τεχνολογία για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του λογισμικού των σημείων X.D.VIII.001 έως X.D.VIII.002.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 προστίθεται η ακόλουθη χώρα εταίρος:

«ΙΑΠΩΝΙΑ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Το παράρτημα X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Κατάλογος αγαθών και τεχνολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 3β παράγραφος 1

ΣΟ Προϊόν

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες αλκυλίωσης και ισομερισμού

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες παραγωγής αρωματικών υδρογονανθράκων

ex 8419 40 00 Μονάδες ατμοσφαιρικής/εν κενώ απόσταξης αργού πετρελαίου (CDU)

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες καταλυτικής αναμόρφωσης/πυρόλυσης

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες οπτανθρακοποίησης με εξανθράκωση

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες οπτανθρακοποίησης Flexicoking

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Αντιδραστήρες υδρογονοπυρόλυσης

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Δοχεία αντιδραστήρων υδρογονοπυρόλυσης

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Τεχνολογία παραγωγής υδρογόνου

ex 8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 
8421 39 85, 8419 60 00, 8419 89 98 ή 
8419 89 10

Τεχνολογία ανάκτησης και καθαρισμού υδρογόνου

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Τεχνολογία/μονάδες υδρογονοκατεργασίας

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες ισομερισμού νάφθας

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες πολυμερισμού

ex 8419 89 10, 8419 89 98, 8421 39 35, 
8421 39 85 ή 8419 60 00

Τεχνολογία επεξεργασίας αερίου καυσίμου διυλιστηρίου και ανάκτησης 
θείου (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων πλύσης με αμίνες, των 
μονάδων ανάκτησης θείου, των μονάδων επεξεργασίας απαερίων)

ex 8479 89 97 Μονάδες απασφάλωσης με διαλύτη

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες παραγωγής θείου

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες αλκυλίωσης με θειικό οξύ και μονάδες αναγέννησης θειικού 
οξέος

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες θερμικής πυρόλυσης

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 [Τολουόλιο και βαρέα αρωματικά κλάσματα] Μονάδες διαλκυλίωσης

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μειωτήρες ιξώδους

ex 8419 89 98 ή 8419 89 10 Μονάδες υδρογονοπυρόλυσης υπό κενό για την παραγωγή πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης

ex 8418 69 00 Μονάδες επεξεργασίας για την ψύξη του αερίου στη διαδικασία LNG

ex 8419 40 00 Μονάδες επεξεργασίας για τον διαχωρισμό και την κλασμάτωση των 
υδρογονανθράκων στη διαδικασία LNG

ex 8419 60 00 Μονάδες επεξεργασίας για την υγροποίηση του φυσικού αερίου

ex 8419 50 20, 8419 50 80 Ψυχρά κιβώτια στη διαδικασία LNG

ex 8419 50 20 ή 8419 50 80 Κρυογονικοί εναλλάκτες στη διαδικασία LNG

ex 8414 10 81 Κρυογονικές αντλίες στη διαδικασία LNG»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3ζ

Κωδικοί ΣΟ/TARIC Ονομασία εμπορεύματος

7208 10 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 25 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 26 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 27 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 36 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 37 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 38 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 39 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 40 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 52 99 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 53 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 54 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7211 14 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7211 19 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7212 60 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 19 10 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 30 10 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 30 30 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 30 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 40 15 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7225 40 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 19 10 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 91 20 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 91 91 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7226 91 99 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7209 15 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 16 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 17 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 18 91 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 25 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 26 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 27 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης
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Κωδικοί ΣΟ/TARIC Ονομασία εμπορεύματος

7209 28 90 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 90 20 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 90 80 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 23 20 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 23 30 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 23 80 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 29 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 90 20 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7211 90 80 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7225 50 20 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7225 50 80 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7226 20 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7226 92 00 Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 16 10 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 17 10 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 18 10 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 26 10 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 27 10 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 28 10 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7225 19 90 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7226 19 80 Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7210 41 00 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 41 00 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 49 00 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 49 00 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 61 00 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 61 00 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 69 00 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 69 00 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 30 00 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 30 00 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 61 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 61 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 69 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 69 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 92 00 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 92 00 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη
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7225 99 00 11 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 22 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 23 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 41 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 45 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 91 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 92 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 93 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 30 10 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 30 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 70 11 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 70 13 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 70 91 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 70 93 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 70 94 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 20 00 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 30 00 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 90 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 20 00 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 20 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 30 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 40 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 90 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 91 00 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 10 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 41 00 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 49 00 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 61 00 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 69 00 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 30 00 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 61 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7212 50 69 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 92 00 80 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 25 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7225 99 00 95 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 30 90 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7226 99 70 19 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη
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7226 99 70 96 Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

7210 70 80 Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7212 40 80 Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7209 18 99 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 11 00 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 12 20 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 12 80 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 50 00 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 70 10 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7210 90 40 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7212 10 10 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7212 10 90 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7212 40 20 Προϊόντα λευκοσιδήρου

7208 51 20 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 91 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 98 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 52 91 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 90 20 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 90 80 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7210 90 30 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7225 40 12 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7225 40 40 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7225 40 60 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7219 11 00 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 12 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 12 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 13 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 13 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 14 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 14 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 22 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 22 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 23 00 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 24 00 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7220 11 00 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7220 12 00 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 31 00 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης
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7219 32 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 32 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 33 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 33 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 34 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 34 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 35 10 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 35 90 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 90 20 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 90 80 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 21 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 29 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 41 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 49 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 81 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 20 89 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 90 20 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7220 90 80 Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 21 10 Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης

7219 21 90 Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης

7214 30 00 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 91 10 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 91 90 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 31 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 39 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 50 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 71 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 79 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 99 95 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7215 90 00 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 10 00 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 21 00 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 22 00 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 40 10 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 40 90 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 50 10 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 50 91 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες
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7216 50 99 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7216 99 00 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 10 20 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 20 10 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 20 91 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 20 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 41 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 49 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 61 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 69 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 70 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 30 89 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 60 20 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 60 80 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 70 10 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 70 90 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7228 80 00 Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 20 00 Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7214 99 10 Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7222 11 11 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 11 19 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 11 81 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 11 89 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 19 10 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 19 90 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 11 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 19 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 21 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 29 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 31 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 39 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 81 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 20 89 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 30 51 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 30 91 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 30 97 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 40 10 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες
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7222 40 50 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7222 40 90 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφροί μορφοχάλυβες

7221 00 10 Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7221 00 90 Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7213 10 00 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 20 00 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 10 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 20 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 41 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 49 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 70 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 91 90 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 99 10 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 99 90 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 10 00 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 20 00 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 90 10 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 90 50 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7227 90 95 Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7216 31 10 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 31 90 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 11 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 19 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 91 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 32 99 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 33 10 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 33 90 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7301 10 00 Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7302 10 22 Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 28 Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 40 Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 50 Σιδηροδρομικό υλικό

7302 40 00 Σιδηροδρομικό υλικό

7306 30 41 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους

7306 30 49 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους

7306 30 72 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους

7306 30 77 Άλλοι σωλήνες κάθε είδους
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7306 61 10 Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 92 Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 99 Σωλήνες κοίλης διατομής

7304 11 00 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 22 00 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 24 00 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 41 00 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 49 83 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 49 85 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 49 89 Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 19 10 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 19 30 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 19 90 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 23 00 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 29 10 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 29 30 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 29 90 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 31 20 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 31 80 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 30 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 50 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 82 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 83 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 39 88 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 51 81 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 51 89 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 59 82 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 59 83 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 59 89 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 90 00 Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7305 11 00 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 12 00 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 19 00 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 20 00 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 31 00 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 39 00 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 90 00 Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες
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7306 11 00 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 19 00 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 21 00 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 29 00 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 30 12 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 30 18 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 30 80 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 40 20 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 40 80 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 50 21 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 50 29 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 50 80 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 69 10 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 69 90 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 90 00 Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7215 10 00 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 50 11 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 50 19 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 50 80 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 10 90 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 20 99 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 20 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 40 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 61 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 69 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7228 50 80 Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7217 10 10 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 31 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 39 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 50 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 90 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 10 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 30 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 50 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 20 90 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 30 41 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 30 49 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα
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7217 30 50 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 30 90 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 90 20 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 90 50 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 90 90 Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Το παράρτημα XVIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 τροποποιείται ως εξής:

1. η ενότητα 10 τροποποιείται ως εξής:

«10) Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, είδη από μαργαριτάρια, κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας

ex 7101 00 00 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή 
ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. 
Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά για την 
ευκολία της μεταφοράς

ex 7102 00 00 Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα

ex 7103 00 00 Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και 
κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε 
κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι 
ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς

ex 7104 91 00 Διαμάντια, εκτός από εκείνα που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις

ex 7105 00 00 Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή 
από συνθετικές πέτρες, εκτός από εκείνα που προορίζονται για 
βιομηχανικές χρήσεις

ex 7106 00 00 Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και 
επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, 
ή σε σκόνη

ex 7107 00 00 Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή 
ημικατεργασμένες

ex 7108 00 00 Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε 
μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

ex 7109 00 00 Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές 
ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

ex 7110 11 00 Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7110 19 00 Πλατίνα, εκτός από μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7110 21 00 Παλλάδιο, σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7110 29 00 Παλλάδιο, εκτός από μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7110 31 00 Ρόδιο, σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7110 39 00 Ρόδιο, εκτός από μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7110 41 00 Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο, σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7110 49 00 Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο, εκτός από μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ex 7111 00 00 Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές 
ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

ex 7113 00 00 Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα 
μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ex 7114 00 00 Είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα 
ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
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ex 7115 00 00 Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα 
με πολύτιμα μέταλλα

ex 7116 00 00 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από 
πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή 
ανασχηματισμένες»

2. προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«23) Οπτικά είδη και εξοπλισμός οποιασδήποτε αξίας

ex 9004 90 90 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης ή εξοπλισμός θερμικής εικόνας

9005 10 00 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία

ex 9005 80 00 Διόπτρες

ex 9013 10 90 Διόπτρες σκόπευσης

ex 9013 10 90 Οπτικά στόχαστρα

ex 9013 10 90 Στόχαστρα με ενίσχυση θερμικής εικόνας

ex 9013 80 90 Στόχαστρα κόκκινης κουκίδας

9015 10 00 Τηλέμετρα»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3γ

Κωδικός ΣΟ/TARIC Ονομασία εμπορεύματος

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων (εκτός της κηροζίνης):

2710 12 70 Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης (ελαφρά λάδια)

2710 19 29 Άλλο εκτός της κηροζίνης (μεσαία λάδια)

2710 19 21 Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (μεσαία λάδια)

2710 20 90 Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης αναμεμειγμένο με βιοντίζελ (1)

Ανασχετικά της οξείδωσης
Ανασχετικά της οξείδωσης που χρησιμοποιούνται στα πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:

3811 21 00 — ανασχετικά της οξείδωσης που περιέχουν λάδια πετρελαίου

3811 29 00 — άλλα ανασχετικά της οξείδωσης

3811 90 00 Ανασχετικά της οξείδωσης για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα 
ορυκτέλαια

Αντιστατικά πρόσθετα
Αντιστατικά πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:

3811 21 00 — που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια

3811 29 00 — Άλλα

3811 90 00 Αντιστατικά πρόσθετα για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα 
ορυκτέλαια

Ανασχετικά διάβρωσης
Ανασχετικά διάβρωσης για λιπαντικά έλαια:

3811 21 00 — που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια

3811 29 00 — Άλλα

3811 90 00 Ανασχετικά διάβρωσης για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα 
ορυκτέλαια

Αποπαγωτικά συστήματος καυσίμου (πρόσθετα αποπαγοποίησης)
Αποπαγωτικά συστήματος καυσίμου για λιπαντικά έλαια:

3811 21 00 — που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια

3811 29 00 — Άλλα

3811 90 00 Αποπαγωτικά συστήματος καυσίμου για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς 
με τα ορυκτέλαια

Αδρανοποιητές μετάλλων
Αδρανοποιητές μετάλλων για λιπαντικά έλαια:

3811 21 00 — που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια

3811 29 00 — Άλλα

3811 90 00 Αδρανoπoιητές μετάλλων για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα 
ορυκτέλαια
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Βιοκτόνα πρόσθετα
Βιοκτόνα πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:

3811 21 00 — που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια

3811 29 00 — Άλλα

3811 90 00 Βιοκτόνα πρόσθετα για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια

Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας
Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας για λιπαντικά έλαια:

3811 21 00 — που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια

3811 29 00 — Άλλα

3811 90 00 Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους 
σκοπούς με τα ορυκτέλαια

(1) Υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να περιέχει 70 % ή περισσότερο κατά βάρος πετρελαϊκά έλαια ή έλαια ασφαλτούχων ορυκτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3θ

Κωδικός ΣΟ Ονομασία εμπορεύματος

0306 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Μαλακόστρακα με το 
όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη

1604 31 00 Χαβιάρι

1604 32 00 Υποκατάστατα χαβιαριού

2523 Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία 
«clinkers»), έστω και χρωματισμένα

ex 2825 Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, 
υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων, εκτός από τους κωδικούς ΣΟ 2825 20 00 και 2825 30 00

ex 2835 Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, 
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, εκτός από τον κωδικό ΣΟ 2835 26 00

ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, εκτός από τον κωδικό ΣΟ 2901 10 00

2902 Υδρογονάνθρακες κυκλικοί

ex 2905 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους, 
εκτός από τον κωδικό ΣΟ 2905 11 00

2907 Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες

2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, 
υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια ακετάλης και ημιακετάλης, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή 
μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους

3104 20 Χλωριούχο κάλιο

3105 20 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο

3105 60 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο

ex 3105 90 20 Άλλα λιπάσματα που περιέχουν χλωριούχο κάλιο

ex 3105 90 80 Άλλα λιπάσματα που περιέχουν χλωριούχο κάλιο

3902 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές

4011 Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ

44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο

4705 Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας

4804 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 4802 ή 4803

6810 Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα

7005 Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με ισοπεδωμένη ή στιλβωμένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με 
απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο
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7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από 
συγκολλημένα φύλλα

7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και 
άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από 
γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

7019 Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες 
αυτές [π.χ. νήματα, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings), υφάσματα]

7106 Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές 
ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7606 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή

ex 8411 Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι’ αερίου με 
εξαίρεση τα μέρη στροβιλοκινητήρων ή στροβιλοπροωθητήρων του κωδικού ΣΟ 8411 91 00

8431 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των 
κλάσεων 8425 μέχρι 8430

8901 Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια 
πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων

8904 Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

8905 Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα 
έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή 
εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες

9403 Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους
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2701 Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα

2702 Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη

2703 00 00 Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη

2704 00 Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι· 
άνθρακας αποστακτικού κέρατος

2705 00 00 Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου 
και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες

2706 00 00 Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς 
αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίσσες που έχουν ανασυσταθεί

2707 Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από 
λιθάνθρακα· Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα 
μη αρωματικά συστατικά

2708 Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που λαμβάνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες 
ορυκτές πίσσες
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0601 10 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη

0601 20 Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. 
Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου

0602 30 Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

0602 40 Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη

0602 90 Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό 
(φύτρα) μανιταριών - Άλλα

0604 20 Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και 
πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, 
βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα – Νωπά

2508 40 Άλλες άργιλοι

2508 70 Χώματα που λαμβάνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή 
των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από 
χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου

2509 00 Κιμωλία

2512 00 Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες 
πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες

2515 12 Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2515 20 Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο

2518 20 Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος

2519 10 Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)

2520 10 Γύψος· Ανυδρίτης

2521 00 Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για 
την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου

2522 10 Ασβέστης μη σβησμένος

2522 30 Ασβέστης υδραυλικός

2525 20 Μαρμαρυγίας σε σκόνη

2526 20 Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε 
όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου· Τάλκης – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

2530 20 Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)

2707 30 Ξυλόλιο (ξυλένιο)

2708 20 Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα

2712 10 Βαζελίνη

2712 90 Βαζελίνη· Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, 
κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες 
μεθόδους, έστω και χρωματισμένα

2715 00 Μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs και άλλα μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν 
γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής - Άλλα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/34 8.4.2022  



Κωδικός ΣΟ Ονομασία εμπορεύματος

2804 10 Υδρογόνο

2804 30 Άζωτο

2804 40 Οξυγόνο

2804 61 Πυρίτιο – Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο

2804 80 Αρσενικό

2806 10 Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)

2806 20 Χλωριοθειικό οξύ

2811 29 Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων - Άλλα

2813 10 Διθειούχος άνθρακας

2814 20 Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)

2815 12 Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) – Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)

2818 30 Υδροξείδιο του αργιλίου

2819 90 Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου - Άλλα

2820 10 Διοξείδιο του μαγγανίου

2827 31 Άλλα χλωριούχα – Μαγνησίου

2827 35 Άλλα χλωριούχα – Νικελίου

2828 90 Υποχλωριώδη· υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου· χλωριώδη. υποβρωμιώδη - Άλλα

2829 11 Χλωρικά άλατα – Νατρίου

2832 20 Θειώδη (εκτός του νατρίου)

2833 24 Θειικά του νικελίου

2833 30 Στυπτηρίες

2834 10 Νιτρώδη

2836 30 Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου

2836 50 Ανθρακικό του ασβεστίου

2839 90 Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου - Άλλα

2840 30 Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

2841 50 Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά

2841 80 Βολφραμικά

2843 10 Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση

2843 21 Νιτρικός άργυρος

2843 29 Ενώσεις αργύρου - Άλλα

2843 30 Ενώσεις χρυσού

2847 00 Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία

2901 23 Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του

2901 24 Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο

2901 29 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι - Μη κορεσμένοι - Άλλα
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2902 11 Κυκλοεξάνιο

2902 30 Τολουόλιο

2902 41 o-ξυλόλιο

2902 43 π-ξυλόλιο

2902 44 Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

2902 50 Στυρόλιο

2903 11 Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθύλιο)

2903 12 Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)

2903 21 Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)

2903 23 Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)

2903 29 Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων - Άλλα

2903 76 Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο (Halon-1211), βρωμοτριφθορομεθάνιο (Halon-1301) και 
διβρωμοτετραφθοροαιθάνες (Halon-2402)

2903 81 1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμβανομένου του λιντέιν (ISO, INN)

2903 91 Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο

2904 10 Παράγωγα μόνο σουλφωνυλιωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους

2904 20 Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτρωδωμένα

2904 31 Υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ

2905 13 Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)

2905 16 Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της

2905 19 Μονοαλκοόλες κορεσμένες - Άλλες

2905 41 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)

2905 59 Άλλες πολυαλκοόλες - Άλλα

2906 13 Στυρόλες και ινοσιτόλες

2906 19 Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές - Άλλες

2907 11 Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της

2907 13 Οκτυλοφαινόλη, εννεϋλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2907 19 Μονοφαινόλες - Άλλες

2907 22 Υδροκινόνη και τα άλατά της

2909 11 Πενταχλωροφαινόλη (ISO)

2909 20 Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή 
νιτρωδωμένα παράγωγά τους

2909 41 2,2′-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)

2909 43 Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

2909 49 Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους - 
Άλλα

2910 10 Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

2910 20 Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου)
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2911 00 Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, 
σουλφονικά, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους

2912 12 Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη)

2912 49 Αλδεϋδες-αλκοόλες, αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες 
οξυγονούχες ομάδες - Άλλες

2912 60 Παραφορμαλδεΰδη

2914 11 Ακετόνη

2914 61 Ανθρακινόνη

2915 13 Εστέρες του μυρμηκικού οξέος

2915 90 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα 
τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους - Άλλα

2916 12 Εστέρες του ακρυλικού οξέος

2916 13 Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του

2916 14 Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

2916 15 Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους

2917 33 Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου

2920 11 Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο)

2921 22 Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

2921 41 Ανιλίνη και τα άλατά της

2922 11 Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922 43 Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους

2923 20 Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια

2930 40 Μεθειονίνη

2933 54 Άλλα παράγωγα της μηλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων αυτών

2933 71 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)

3201 90 Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης· Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα 
παράγωγά τους

3202 10 Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά

3202 90 Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά· Προϊόντα δεψικά ανόργανα· Παρασκευάσματα δεψικά, έστω 
και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα· Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της 
δέψης

3203 00 Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά 
εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης· παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην 
παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων (εκτός από παρασκευάσματα των κλάσεων 3207, 3208, 
3209, 3210, 3213 και 3215) - Άλλα

3204 90 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης· παρασκευάσματα 
που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές 
ύλες· προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης 
του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης
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3205 00 Χρωστικές λάκες (εκτός από λάκα της Κίνας ή ιαπωνική λάκα, καθώς και εκτός από βερνίκια)· 
παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται 
να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση χρωστικές λάκες 
(εκτός από παρασκευάσματα των κλάσεων 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 και 3215)

3206 41 Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε 
ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων 
(εκτός από παρασκευάσματα των κλάσεων 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 και 3215)

3206 49 Χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, π.δ.κ.α.· παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για το 
χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών 
παρασκευασμάτων με βάση χρωστικές ύλες ανόργανες ή ορυκτές, π.δ.κ.α. (εκτός από 
παρασκευάσματα των κλάσεων 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 και 3215, καθώς και εκτός από 
ανόργανα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα) - Άλλα

3207 10 Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα

3207 20 Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής

3207 30 Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα

3207 40 Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων

3208 10 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβάνονται τα σμάλτα και οι λάκες) με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο· 
Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 32 - Με βάση πολυεστέρες

3208 20 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβάνονται τα σμάλτα και οι λάκες) με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο· 
διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 32 - Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά 
πολυμερή

3208 90 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβάνονται τα σμάλτα και οι λάκες) με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο· 
διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου 32 -

3209 10 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα 
σε υδατώδες μέσο

3209 90 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο (εκτός από αυτά με βάση ακρυλικά ή βινυλικά 
πολυμερή) - Άλλα

3210 00 Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων

3212 90 Πιγμέντα (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασπαρμένα 
σε μη υδατικό μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
χρωμάτων επίχρισης (συμπεριλαμβανομένων των σμάλτων)· Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. 
Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση 
- Άλλα

3214 10 Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται 
στο χρωμάτισμα

3214 90 Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται 
στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα - Άλλα

3215 11 Μελάνια τυπογραφίας - Μαύρα

3215 19 Μελάνια τυπογραφίας - Άλλα
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3403 11 Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για 
την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα 
παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των 
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή 
περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά - που περιέχουν λάδια από 
πετρέλαιο ή λάδια από ασφαλτούχα ορυκτά - Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών 
υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών

3403 19 Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για 
την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα 
παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των 
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή 
περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά - Άλλα

3403 91 Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή 
άλλων υλών

3403 99 Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για 
την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα 
παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των 
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή 
περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά - Άλλα

3505 10 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

3506 99 Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού· Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg - 
Άλλα

3701 20 Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης

3701 91 Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

3702 32 Άλλες ταινίες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου

3702 39 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες 
ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά· ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης 
σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) - Άλλες

3702 43 Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 
610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m

3702 44 Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm — Με πλάτος που υπερβαίνει τα 
105 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 mm

3702 55 Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά 
δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m

3702 56 Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm

3702 97 Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) - Με πλάτος δεν υπερβαίνει τα 35 mm και 
μήκος που υπερβαίνει τα 30 m.

3702 98 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, διάτρητες, 
για μονόχρωμες φωτογραφίες, πλάτους > 35 mm (εκτός από τις ταινίες από χαρτί, χαρτόνι και 
υφαντικά και τις ταινίες που χρησιμοποιούνται στις ακτίνες Χ)

3703 20 Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, για 
έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες) (εκτός από εκείνα σε κυλίνδρους, πλάτους > 610 mm)
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3703 90 Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, για 
μονόχρωμες φωτογραφίες (εκτός από εκείνα σε κυλίνδρους, πλάτους > 610 mm)

3705 00 Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί (εκτός από εκείνες 
από χαρτί, χαρτόνια ή υφαντικά, καθώς και εκτός από κινηματογραφικές ταινίες και τυπογραφικές 
πλάκες έτοιμες για χρησιμοποίηση)

3706 10 Θετικά κινηματογραφικών ταινιών, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς 
εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου, πλάτους < 35 mm

3801 20 Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής

3806 20 Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων κολοφωνίου ή ρητινικών οξέων (εκτός από τα 
άλατα των προσαγωγών κολοφωνίου)

3807 00 Ξυλόπισσες· Έλαια ξυλόπισσας· Κρεόζωτο ξύλου· Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα)· 
Πίσσες φυτικές· Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα 
ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες (εκτός από πίσσα Βουργουνδίας , ιτρινωπή πίσσα, στεατική πίσσα, 
πίσσα λανολίνης και πίσσα γλυκερίνης)

3809 10 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και 
άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα, π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα 
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϊφαντουργία, στη 
βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, π.δ.κ.α., με βάση 
αμυλώδεις ύλες

3809 91 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και 
άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα, π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα 
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες, π.δ.κ.α. (εκτός από αυτά που έχουν βάση αμυλώδεις ύλες)

3809 92 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και 
άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα, π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα 
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία χαρτιού ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες, π.δ.κ.α. (εκτός από αυτά που έχουν βάση αμυλώδεις ύλες)

3809 93 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και 
άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα, π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα 
σταθεροποιητικά της βαφής, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες, π.δ.κ.α. (εκτός από αυτά που έχουν βάση αμυλώδεις ύλες)

3810 10 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων· πολτοί και σκόνες για 
συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα·

3811 21 Προσθετικά για λιπαντικά λάδια, παρασκευασμένα, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων 
ορυκτών

3811 29 Προσθετικά για λιπαντικά λάδια, παρασκευασμένα, που δεν περιέχουν λάδια πετρελαίου ή 
ασφαλτούχων ορυκτών

3811 90 Ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των 
λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για 
ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για 
τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια (εκτός από αντικροτικά παρασκευάσματα και προσθετικά για 
λιπαντικά λάδια)

3812 20 Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ, ή των πλαστικών υλών, π.δ.κ.α.

3813 00 Χημικά στοιχεία σε μορφή δίσκου και ενώσεις που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην 
ηλεκτρονική πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες (εκτός από γεμισμένες ή μη πυροσβεστικές συσκευές, 
έστω και φορητές, καθώς και εκτός από μη αναμειγμένα προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης με 
πυροσβεστικές ιδιότητες, που παρουσιάζονται σε άλλη συσκευασία)

3814 00 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, π.δ.κ.α.· παρασκευάσματα για την αφαίρεση των 
χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών (εκτός από ασετόν)

3815 11 Καταλύτες σε υπόθεμα, που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου, π.δ.κ.α.
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3815 12 Καταλύτες σε υπόθεμα, που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου, 
π.δ.κ.α.

3815 19 Καταλύτες σε υπόθεμα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή 
ένωση πολύτιμου μετάλλου)

3815 90 Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα π.δ.κ.α. (εκτός από 
επιταχυντές βουλκανισμού και καταλύτες σε υπόθεμα)

3816 00 10 Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες

3817 00 Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, που παρασκευάζονται με 
αλκυλίωση του βενζολίου ή της ναφθαλίνης (εκτός από μείγματα ισομερών των κυκλικών 
υδρογονανθράκων)

3819 00 Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που 
δεν περιέχουν ή περιέχουν < 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

3820 00 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου (εκτός από 
παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια ή άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους 
σκοπούς με τα ορυκτά λάδια)

3823 13 Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης), βιομηχανικά

3827 90 Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου, αιθανίου ή προπανίο (εκτός από εκείνα 
των διακρίσεων 3824 71 00 έως 3824 78 00)

3824 81 Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

3824 84 Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν αλδρίνη (ISO), καμφεχλώριο (ISO) (τοξαφαίνιο), 
χλωρδάνη (ISO), χλωρδεκόνη (ISO), DDT (ISO) (κλωφενοτάνιο (INN)), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις 
(π-χλωροφαινυλο)αιθάνιο), διελδρίνη (ISO, INN), ενδοσουλφάνη (ISO), ενδρίνη (ISO), επταχλώρ 
(ISO) ή mirex (ISO)

3824 99 Προϊόντα, παρασκευάσματα και υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και μείγματα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α.

3825 90 Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών βιομηχανιών και των συναφών βιομηχανιών π.δ.κ.α. 
(εκτός από απορρίμματα)

3826 00 Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, που περιέχουν ή δεν περιέχουν < 70 % κατά βάρος έλαια πετρελαίου ή 
έλαια από ασφαλτούχα ορυκτά

3901 40 Συμπολυμερή αιθυλενίου-άλφα-ολεφίνης πυκνότητας κατώτερης του 0,94, σε αρχικές μορφές

3902 20 Πολυϊσοβουτυλένιο σε αρχικές μορφές

3902 30 Συμπολυμερή του προπυλενίου σε αρχικές μορφές

3902 90 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές (εκτός από πολυπροπυλένιο, 
πολυϊσοβουτυλένιο και συμπολυμερή του προπυλενίου)

3903 19 Πολυστυρόλιο σε αρχικές μορφές (εκτός από εκείνο που μπορεί να διογκωθεί)

3903 90 Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές (εκτός από πολυστυρόλιο, συμπολυμερή του 
στυρολίου-ακρυλονιτριλίου «SAN» και συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου- βουταδιενίου-στυρολίου 
«ABS»)

3904 10 Πολυ«χλωρίδιο του βινυλίου» σε αρχικές μορφές, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες

3904 50 Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου σε αρχικές μορφές

3905 12 Πολυ[οξικό βινύλιο], σε υδατική διασπορά

3905 19 Πολυ[οξικό βινύλιο], σε αρχικές μορφές (εκτός από εκείνα σε υδατική διασπορά)

3905 21 Συμπολυ[μερή του οξικού] βινυλίου, σε υδατική διασπορά

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2022 L 111/41  



Κωδικός ΣΟ Ονομασία εμπορεύματος

3905 29 Συμπολυ(μερή του οξικού) βινυλίου, σε αρχικές μορφές (εκτός από εκείνα σε υδατική διασπορά)

3905 91 Συμπολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές [εκτός από συμπολυμερή του χλωριδίου του 
βινυλίουοξικού βινυλίου και εκτός από άλλα συμπολυμερή του χλωριδίου του βινυλίου, καθώς και 
εκτός από συμπολυ(μερή του οξικού) βινυλίου]

3906 10 Πολυ[μεθακρυλικό μεθύλιο] σε αρχικές μορφές

3906 90 Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές (εκτός από πολυ[μεθακρυλικό μεθύλιο])

3907 21 Πολυαιθέρες σε αρχικές μορφές (εκτός από πολυακετάλες και προϊόντα της διάκρισης 3002 10)

3907 40 Πολυανθρακικά άλατα σε αρχικές μορφές

3907 70 Πολυ(γαλακτικό οξύ) σε αρχικές μορφές

3907 91 Πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, μη κορεσμένοι, σε αρχικές μορφές [εκτός από 
πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια και πολύ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) και πολύ(γαλακτικό οξύ)]

3908 10 Πολυαμίδιο-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12, σε αρχικές μορφές

3908 90 Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές (εκτός από πολυαμίδιο-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 και -6,12)

3909 20 Ρητίνες μελαμινικές σε αρχικές μορφές

3909 39 Ρητίνες αμινικές σε αρχικές μορφές (εκτός από τις ρητίνες ουρίας, ρητίνες θειουρίας και ρητίνες 
μελαμίνης και mdi)

3909 40 Ρητίνες φαινολικές σε αρχικές μορφές

3909 50 Πολυουρεθάνες σε αρχικές μορφές

3912 11 Οξικές κυτταρίνες, μη πλαστικοποιημένες, σε αρχικές μορφές

3912 90 Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, π.δ.κ.α., σε αρχικές μορφές (εκτός από οξικές κυτταρίνες, 
νιτρικές κυτταρίνες και αιθέρες κυτταρίνης)

3915 20 Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πολυμερή του στυρολίου

3917 10 Τεχνητά έντερα «θήκες για λουκάνικα ή σαλάμια» από σκληρυμένες πρωτε νες ή από κυτταρινικές 
πλαστικές ύλες

3917 23 Άκαμπτοι σωλήνες και αγωγοί κάθε είδους από πολυμερή του βινυλοχλωριδίου

3917 31 Σωλήνες κάθε είδους, εύκαμπτοι, από πλαστικές ύλες, που μπορούν να αντέξουν σε πίεση >= 27,6 
mpa

3917 32 Σωλήνες κάθε είδους, εύκαμπτοι, από πλαστικές ύλες, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με 
άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

3917 33 Σωλήνες κάθε είδους, εύκαμπτοι, από πλαστικές ύλες, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με 
άλλες ύλες, με εξαρτήματα

3920 20 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πολυμερή του προπυλενίου μη κυψελώδη, μη 
ενισχυμένα ούτε με αλλεπάλληλες στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, 
μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο (εκτός από τα αυτοκόλλητα, καθώς και εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών 
της κλάσης 3918)

3920 61 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πολυανθρακικά άλατα μη κυψελώδη, μη 
ενισχυμένα ούτε με αλλεπάλληλες στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, 
μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο (εκτός από τα αυτοκόλλητα, καθώς και εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών 
της κλάσης 3918)

3920 69 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πολυεστέρες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα 
ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη 
κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο (εκτός από πολυανθρακικά άλατα, πολύ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) κ.α., μη κορεσμένους 
πολυεστέρες, αυτοκόλλητα προϊόντα, επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918)
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3920 73 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από μη διογκωμένη οξική κυτταρίνη, μη ενισχυμένα 
ούτε με αλλεπάλληλες στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη 
κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο (εκτός από τα αυτοκόλλητα, καθώς και εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών 
της κλάσης 3918)

3920 91 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πολυ «βουτυράλη βινυλίου» μη κυψελώδη, μη 
ενισχυμένα ούτε με αλλεπάλληλες στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, 
μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο (εκτός από τα αυτοκόλλητα, καθώς και εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών 
της κλάσης 3918)

3921 19 Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες κυψελώδεις, μη κατεργασμένα ή 
κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (εκτός από 
εκείνα από πολυμερή του στυρολίου ή του χλωριούχου βινυλίου, από πολυουρεθάνες και από 
αναγεννημένη κυτταρίνη, καθώς και εκτός από αυτοκόλλητα προϊόντα, επενδύσεις δαπέδων, τοίχων 
και οροφών της κλάσης 3918 και αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την 
οδοντιατρική της διάκρισης 3006 10 30)

3922 90 Μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και 
καθαριότητας, από πλαστικές ύλες (εκτός από μπανιέρες, ντουζιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, καθίσματα 
και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου)

3925 20 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, από πλαστικές ύλες

4002 11 Λατέξ από καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR) Λατέξ από καουτσούκ από στυρόλιο- 
βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR)

4002 20 Καουτσούκ από βουταδιένιο «BR», σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

4002 31 Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) «IIR», σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή 
ταινίες

4002 39 Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο «CIIR», σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή 
ταινίες

4002 41 Λατέξ από καουτσούκ από χλωροπρένιο «χλωροβουταδιένιο»«CR»

4002 51 Λατέξ από καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο «NBR»

4002 80 Μείγματα φυσικού καουτσούκ, μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών 
με συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες

4002 91 Λατέξ από συνθετικό καουτσούκ (εκτός από καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο «SBR», καουτσούκ 
από στυρόλιο- βουταδιένιο καρβοξυλικό «XSBR», καουτσούκ από βουταδιένιο «BR», καουτσούκ από 
ισοβουτένιο-ισοπρένιο «βουτύλιο»«IIR», καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο «CIIR ή 
BIIR», καουτσούκ από χλωροπρένιο «χλωροβουταδιένιο»«CR», καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο- 
βουταδιένιο «NBR», καουτσούκ από ισοπρένιο «IR» και καουτσούκ από αιθυλενο- προπυλενο- διένιο 
μη συνδυασμένο «EPDM»)

4002 99 Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες (εκτός από λατέξ, καθώς και εκτός από καουτσούκ από στυρόλιο- 
βουταδιένιο «SBR», στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό «XSBR», βουταδιένιο «BR», ισοβουτένιο- 
ισοπρένιο «βουτύλιο»«IIR», ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο «CIIR ή BIIR», καουτσούκ από 
χλωροπρένιο «χλωροβουταδιένιο»«CR», ακρυλονιτρίλιο- βουταδιένιο «NBR», ισοπρένιο «IR» και 
αιθυλενο-προπυλενο- διένιο μη συνδυασμένο «EPDM»)

4005 10 Καουτσούκ μη βουλκανισμένο, με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο, σε αρχικές μορφές ή σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες

4005 20 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, με μορφή διαλυμάτων ή διασπορών (εκτός από εκείνο με 
προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο, καθώς και εκτός από μείγματα φυσικού καουτσούκ, 
μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με συνθετικό καουτσούκ ή 
τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια)
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4005 91 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες (εκτός από εκείνο με 
προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο, καθώς και εκτός από μείγματα φυσικού καουτσούκ, 
μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με συνθετικό καουτσούκ ή 
τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια)

4005 99 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές (εκτός από καουτσούκ με μορφή 
διαλυμάτων ή διασπορών, καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο, μείγματα 
φυσικού καουτσούκ, μπαλάτας, γουταπέρκας, guayule, chicle ή ανάλογων φυσικών γομών με 
συνθετικό καουτσούκ ή τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια, καθώς και εκτός από 
καουτσούκ σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες)

4006 10 Είδη καθορισμένης μορφής, από μη βουλκανισμένο καουτσούκ, για την αναγόμωση των επισώτρων

4008 21 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από καουτσούκ μη σκληρυμένο, μη κυψελώδες

4009 12 Σωλήνες κάθε είδους, από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο καουτσούκ, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς 
συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα

4009 41 Σωλήνες κάθε είδους, από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο καουτσούκ, ενισχυμένοι ή αλλιώς 
συνδυασμένοι με άλλες ύλες εκτός από μέταλλο ή υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα

4010 31 Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης τραπεζοειδούς διατομής, από βουλκανισμένο καουτσούκ, με 
χαραγές, με εξωτερική περιφέρεια > 60 cm αλλά <= 180 cm

4010 33 Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης τραπεζοειδούς διατομής, από βουλκανισμένο καουτσούκ, με 
χαραγές, με εξωτερική περιφέρεια > 180 cm αλλά <= 240 cm

4010 35 Ατέρμονοι σύγχρονοι οδοντωτοί ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ, με 
εξωτερική περιφέρεια > 60 cm αλλά <= 150 cm

4010 36 Ατέρμονοι σύγχρονοι οδοντωτοί ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο καουτσούκ, με 
εξωτερική περιφέρεια > 150 cm αλλά <= 198 cm

4010 39 Ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό (εκτός από τους ατέρμονες ιμάντες 
μετάδοσης κίνησης τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, με εξωτερική περίμετρο > 60 cm έως 
240 cm και εκτός από τους ατέρμονες σύγχρονους «οδοντωτούς» ιμάντες με εξωτερική περίμετρο 
> 60 cm έως 198 cm

4012 11 Επίσωτρα αναγομωμένα από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)

4012 13 Επίσωτρα αναγομωμένα από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

4012 19 Επίσωτρα αναγομωμένα από καουτσούκ, (εκτός από επίσωτρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για 
επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα του τύπου break, αγωνιστικά, λεωφορεία και φορτηγά, καθώς και 
εκτός από επίσωτρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος)

4012 20 Επίσωτρα μεταχειρισμένα από καουτσούκ

4016 93 Σύνδεσμοι από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (εκτός από εκείνους από καουτσούκ 
κυψελώδες)

4407 19 Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
πλανισμένη ή όχι, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους > 6 mm 
[εκτός από πεύκη (pinus spp.), ελάτη (abies spp.) και ερυθρελάτη (picea spp.)]

4407 92 Ξυλεία οξιάς «Fagus spp.» πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm

4407 94 Ξυλεία κερασιάς (Prunus spp.), πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, 
πάχους > 6 mm

4407 97 Λεύκη και τρέμουσα λεύκη (Populus spp.) πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια 
ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, 
πάχους > 6 mm
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4407 99 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους > 6 mm [εκτός από τροπική 
ξυλεία, ξυλεία κωνοφόρων, ξυλεία δρυός (quercus spp.), οξιάς (fagus spp.), σφενδάμνου (acer spp.), 
κερασιάς (prunus spp.), φράξος (μελιά) (Fraxinus spp), σημύδας (betula spp.), λεύκης και 
τρέμουσας λεύκης (populus spp.)]

4408 10 Φύλλα επικάλυψης «καπλαμάδες», στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με 
τεμαχισμό ξυλείας σε αλλεπάλληλες στρώσεις «επικολλητή ξυλεία», για αντικολλητή ξυλεία ή 
παρόμοια ξυλεία κωνοφόρων σε αλλεπάλληλα φύλλα ή άλλη ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένα κατά 
μήκος, κομμένα εγκαρσίως ή αποφλοιωμένα, έστω και πλανισμένα, λειασμένα, κολλημένα στις ακμές ή 
με εγκάρσια συνένωση, πάχους ≤ 6 mm

4411 13 Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF), πάχους > 5 mm αλλά <= 9 mm

4411 94 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή 
άλλα οργανικά συνδετικά, πυκνότητας <= 0,5 g/cm3 [εκτός από πλάκες-διαφράγματα μέσης 
πυκνότητας (MDF)· πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, έστω και συνδυασμένες με μία ή 
περισσότερες πλάκες-διαφράγματα από ίνες· ξυλεία σε απανωτά φύλλα με ένα επιμέρους φύλλο 
(πτυχή) από κόντρα-πλακέ· πλάκες- διαφράγματα διασύνδεσης επικαλυμμένες με πλάκες- 
διαφράγματα από ίνες· χαρτόνια· αναγνωρίσιμα μέρη επίπλων)

4412 31 Ξυλεία σε φύλλα πολυστρωματικά αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από 
φύλλα ξύλου πάχους <= 6 mm, με ένα τουλάχιστον εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τροπική 
ξυλεία (εκτός από φύλλα συμπυκνωμένης ξυλείας, σύνθετα κυψελώδη φύλλα, με κολλημένα 
διακοσμητικά στοιχεία, καθώς και εκτός από αναγνωρίσιμα μέρη επίπλων)

4412 34 υλεία σε φύλλα πολυστρωματικά αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από 
φύλλα ξύλου πάχους <= 6 mm, με ένα τουλάχιστον εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία 
μη κωνοφόρων [εκτός από μπαμπού, με εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία ή από τα είδη σκλήθρα, 
φράξος (μελιά), οξυά, σημύδα, κερασιά, καστανιά, πτελέα, ευκάλυπτος, ψευδοκαρύα, αίσκουλος η 
ιπποκαστανέα (αγριοκαστανιά, ιπποκαστανιά), φιλύρα (φλαμουριά, τίλιο) , σφένδαμνος, δρυς 
(βελανιδιά), πλάτανος, λεύκη και τρεμοφυλλοειδής λεύκη, ροβίνια η ψευδοακακία, λειριόδενδρο 
(τουλιπόδεντρο) ή καρυδιά, καθώς και εκτός από φύλλα συμπυκνωμένης ξυλείας, σύνθετα κυψελώδη 
φύλλα, με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία, καθώς και εκτός από αναγνωρίσιμα μέρη επίπλων)

4412 94 Ξυλεία σε φύλλα επικολλητά, η οποία περιέχει ψυχή από χονδροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες 
συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα (εκτός από ξυλεία μπαμπού, αντικολλητή ξυλεία 
(κόντρα-πλακέ), που αποτελείται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου πάχους <= 6 mm, εκτός από 
σύνθετα κυψελώδη φύλλα, εκτός από ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία, καθώς και εκτός 
από αναγνωρίσιμα μέρη επίπλων)

4416 00 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες

4418 40 Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα (εκτός από πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα 
αντικολλητά (κόντρα-πλακέ))

4418 60 Στύλοι και δοκοί, από ξύλο

4418 79 Πλάκες για την επικάλυψη δαπέδων, συναρμολογημένες, από ξύλο εκτός από μπαμπού (εκτός από 
πολυστρωματικές πλάκες και πλάκες για μωσαϊκά δάπεδα)

4503 10 Πώματα κάθε είδους από φυσικό φελλό, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημιτελή πώματα με 
στρογγυλεμένες γωνίες

4504 10 Πλακάκια κάθε μορφής, κύβοι, πλίνθοι, πλάκες και ταινίες, κύλινδροι πλήρεις, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι δίσκοι, από συσσωματωμένο φελλό

4701 00 Πολτοί μηχανικοί από ξύλο, χημικώς μη επεξεργασμένοι

4703 19 Πολτοί χημικοί από ξύλο» με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας«, αλεύκαστοι (εκτός από εκείνους για 
διάλυση, καθώς και εκτός από χημικούς πολτούς από ξυλεία κωνοφόρων)

4703 21 Πολτοί χημικοί από ξυλεία κωνοφόρων» με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας«, ημιλευκασμένοι ή 
λευκασμένοι (εκτός από εκείνους για διάλυση)

4703 29 Πολτοί χημικοί από ξύλο» με ανθρακικό νάτριο ή θειικό άλας«, ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι (εκτός 
από εκείνους για διάλυση, καθώς και εκτός από χημικούς πολτούς από ξυλεία κωνοφόρων)
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4704 11 Πολτοί χημικοί από ξυλεία κωνοφόρων» διθειώδες άλας«, αλεύκαστοι (εκτός από εκείνους για 
διάλυση)

4704 21 Πολτοί χημικοί από ξυλεία κωνοφόρων» διθειώδες άλας«, ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι (εκτός από 
εκείνους για διάλυση)

4704 29 Πολτοί χημικοί από ξύλο» διθειώδες άλας«, ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι (εκτός από εκείνους για 
διάλυση, καθώς και εκτός από χημικούς πολτούς από ξυλεία κωνοφόρων)

4705 00 Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας

4706 30 Πολτοί από ινώδεις κυτταρινικές ύλες μπαμπού

4706 92 Πολτοί από κυτταρινικές ινώδεις ύλες, χημικοί (εκτός από ξύλο, από χνούδι από πολύ κοντές ίνες 
βαμβακιού, και εκτός από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα και κατάλοιπα 
χαρτιού ή χαρτονιού)

4707 10 Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) από χαρτιά kraft αλεύκαστα ή 
χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή

4707 30 Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) που προέρχεται κυρίως από 
μηχανικό πολτό, π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα

4802 20 Χαρτί βάσης και χαρτόνι βάσης για φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα χαρτιά και 
χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, 
σε όλα τα μεγέθη

4802 40 Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας, χωρίς επίχριση ή επάλειψη

4802 58 Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την 
εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για 
διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα 
μεγέθη, χωρίς ίνες, που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικο-μηχανική μέθοδο, ή των οποίων ποσοστό 
<= 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες, με βάρος > 150 g/m 
2, π.δ.κ.α.

4802 61 Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την 
εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για 
διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους σε όλα τα μεγέθη, των οποίων ποσοστό > 10 % κατά βάρος της 
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικο-μηχανική 
μέθοδο, π.δ.κ.α.

4804 11 Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος «Kraftliner», χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους 
> 36 cm, μη λευκασμένο

4804 19 Χονδρό χαρτί περιτυλίγματος «Kraftliner», χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους 
> 36 cm (εκτός από μη λευκασμένο καθώς και εκτός από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803)

4804 21 Χαρτί κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο», χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους 
> 36 cm, μη λευκασμένα (εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808)

4804 29 Χαρτί κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο», χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους 
> 36 cm (εκτός από μη λευκασμένο καθώς και εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808)

4804 31 Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος <= 150 g/m2 (εκτός από χονδρό χαρτί περιτυλίγματος 
«Kraftliner», χαρτί κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο» καθώς και εκτός από τα είδη των κλάσεων 
4802, 4803 ή 4808)

4804 39 Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος <= 150 g/m2 (εκτός από μη λευκασμένα, εκτός από χονδρό 
χαρτί περιτυλίγματος «Kraftliner», εκτός από χαρτί κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο», καθώς 
και εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808)
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4804 41 Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος > 150 g/m2 έως < 225 g/m2 (εκτός από χονδρό χαρτί 
περιτυλίγματος «Kraftliner», χαρτί κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο», εκτός από τα ρυτιδωτά ή 
τα πτυχωτά, καθώς και εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808)

4804 42 Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος > 150 g/m2 έως < 225 g/m2, λευκασμένα ομοιόμορφα στη 
μάζα, των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται σε ποσοστό > 95 % κατά βάρος από ίνες ξύλου 
που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο (εκτός από χονδρό χαρτί περιτυλίγματος «Kraftliner», χαρτί 
κραφτ για χαρτόσακους, καθώς και εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808)

4804 49 Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος < 150 g/m2 έως < 225 g/m2 (εκτός από τα μη λευκασμένα ή 
τα λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα, εκτός από εκείνα των οποίων ποσοστό > 95 % κατά βάρος της 
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, εκτός από 
χονδρό χαρτί περιτυλίγματος «Kraftliner», χαρτί κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο», καθώς και 
εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808)

4804 52 Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος >= 225 g/m2, λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα, των οποίων 
η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται σε ποσοστό > 95 % κατά βάρος από ίνες ξύλου που λαμβάνονται 
με τη χημική μέθοδο (εκτός από χονδρό χαρτί περιτυλίγματος «Kraftliner», χαρτί κραφτ για 
χαρτόσακους, καθώς και εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 4808)

4804 59 Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος >= 225 g/m2 (εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα 
ομοιόμορφα στη μάζα, των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται σε ποσοστό > 95 % κατά 
βάρος από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο, χονδρό χαρτί περιτυλίγματος 
«Kraftliner», χαρτί κραφτ για χαρτόσακους, καθώς και εκτός από είδη των κλάσεων 4802, 4803 ή 
4808)

4805 24 Πολύπτυχο χαρτί Testliner, που έχει υποστεί εκ νέου επεξεργασία, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια 
πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος <= 150 g/m2

4805 25 Πολύπτυχο χαρτί Testliner, που έχει υποστεί εκ νέου επεξεργασία, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε 
κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια 
πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος > 150 g/m2

4805 40 Διηθητικό χαρτί και διηθητικό χαρτόνι, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm 
όταν είναι αδίπλωτα

4805 91 Χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος <= 150 g/m2, π.δ.κ.α.

4805 92 Χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα, με βάρος > 150 g/m2 έως < 225 g/m2, π.δ.κ.α.

4806 10 Περγαμηνοειδές χαρτί και περγαμηνοειδές χαρτόνι, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος 
> 15 cm όταν είναι αδίπλωτα

4806 20 Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη «λαδόχαρτο» σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm 
όταν είναι αδίπλωτα

4806 30 Φυσικό χαρτί αντιγραφής σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm όταν είναι 
αδίπλωτα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2022 L 111/47  



Κωδικός ΣΟ Ονομασία εμπορεύματος

4806 40 Κρυσταλλοειδές χαρτί «περγαμηνή» και άλλα γυαλισμένα «καλανδρισμένα», διαφανή ή ημιδιαφανή 
χαρτιά, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των 
οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm όταν είναι αδίπλωτα (εκτός από 
περγαμηνοειδές χαρτί και περγαμηνοειδές χαρτόνι, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη «λαδόχαρτο» και φυσικό 
χαρτί αντιγραφής)

4807 00 Χαρτί και χαρτόνι, από αλλεπάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους «σύνθετο», χωρίς 
επίχριση, επάλειψη ή εμπότιση στην επιφάνεια, είτε είναι ενισχυμένα εσωτερικά είτε όχι, σε κυλίνδρους 
πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει 
μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm όταν είναι αδίπλωτα

4808 90 Χαρτιά και χαρτόνια, ρυτιδωτά, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα δια πίεσης ή δι’ανάγλυφης 
εκτύπωσης, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των 
οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη μήκος > 15 cm όταν είναι αδίπλωτα (εκτός από 
χαρτί κραφτ για χαρτόσακους «στρατσόχαρτο» και άλλο χαρτί κραφτ καθώς και εκτός από τα χαρτιά 
που περιγράφονται στην κλάση 4803)

4809 20 Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής», έστω και τυπωμένο, σε κυλίνδρους πλάτους > 36 cm ή σε 
φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων η μια πλευρά έχει μήκος > 36 cm και η άλλη 
μήκος > 15 cm όταν είναι αδίπλωτα [εκτός από χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοια χαρτιά 
αντιγραφής]

4810 13 Χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για άλλους 
γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες, που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικο-μηχανική μέθοδο, ή των 
οποίων ποσοστό > 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες, 
επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, σε κυλίνδρους 
σε όλα τα μεγέθη

4810 19 Χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για άλλους 
γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες, που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικο-μηχανική μέθοδο, ή των 
οποίων ποσοστό <= 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες, 
επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου των οποίων η μία πλευρά είναι > 435 mm ή είναι <= 435 mm 
και η άλλη είναι > 297 mm όταν είναι αδίπλωτα

4810 22 Χαρτί, ελαφρού βάρους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή για 
άλλους γραφικούς σκοπούς, ολικού βάρους <= 72 g/m2, βάρος στρώσης <= 15 g/m2 κατά πλευρά, 
πάνω σε υπόθεμα με ίνες του οποίου ποσοστό >= 50 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης 
αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, επιχρισμένο με καολίνη ή με άλλες 
ανόργανες ουσίες και στις δύο επιφάνειες, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου σε όλα τα μεγέθη

4810 31 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα, των οποίων ποσοστό > 95 % κατά 
βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, 
επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, σε κυλίνδρους 
ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, με βάρος <= 150 g/m2 (εκτός 
από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς 
σκοπούς)

4810 39 Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο 
επιφάνειες, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός 
από των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς· 
Χαρτί και χαρτόνια, 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 92 Χαρτιά και χαρτόνια με πολλές στρώσεις «Multiplex», επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες 
ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός από των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την 
εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς καθώς και εκτός από χαρτιά κραφτ και χαρτόνια κραφτ)

4810 99 Χαρτιά και χαρτόνια, επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο 
επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, είτε είναι χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα στην επιφάνεια 
είτε όχι, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός από 
εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, 
χαρτιά κραφτ και χαρτόνια κραφτ, εκτός από χαρτιά και χαρτόνια με πολλές στρώσεις «Multiplex», 
καθώς και εκτός από άλλα χαρτιά και χαρτόνια, αλλιώς επιχρισμένα ή επικαλυμένα)
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4811 10 Χαρτί και χαρτόνι, πισσωμένο, κατραμωμένο ή ασφαλτωμένο, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος 
τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη

4811 51 Χαρτιά και χαρτόνια, χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα στην επιφάνεια, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με συνθετική ρητίνη ή συνθετικό υλικό, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, λευκασμένα και με βάρος > 150 g/m2 (εκτός 
από τα επιχρισμένα με συγκολλητικές ύλες χαρτιά και χαρτόνια)

4811 59 Χαρτιά και χαρτόνια, χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωτά στην επιφάνεια, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με συνθετική ρητίνη ή συνθετικό υλικό, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός από τα λευκασμένη και εκείνα με βάρος 
> 150 g/m2 καθώς και εκτός από τα επιχρισμένα με συγκολλητικές ύλες χαρτιά και χαρτόνια)

4811 60 Χαρτιά και χαρτόνια, επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός από τα είδη των 
κλάσεων 4803, 4809 ή 4818)

4811 90 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένα, επικαλυμμένα, 
εμποτισμένα, χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα στην επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη (εκτός από τα είδη των κλάσεων 4803, 4809, 
4810 ή 4818 καθώς και εκτός από τα είδη των διακρίσεων 4811 10 έως 4811 60)

4814 90 Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χαρτί, καθώς και χαρτί 
για στόλισμα υαλοστασίων (εκτός από επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή 
επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, 
τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη)

4819 20 Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

4822 10 Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και 
διάτρητα ή σκληρυμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων

4823 20 Διηθητικό χαρτί και διηθητικό χαρτόνι, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους πλάτους ≤ 36 cm, σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου των οποίων καμία πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν είναι αδίπλωτα 
ή τα οποία είναι κομμένα σε άλλα σχήματα εκτός του τετραγώνου ή του ορθογωνίου

4823 40 Χαρτί διαγραμμάτων για συσκευές καταγραφής, σε κυλίνδρους πλάτους ≤ 36 cm, σε φύλλα 
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου των οποίων καμία πλευρά δεν είναι > 36 cm όταν είναι 
αδίπλωτα, ή κομμένα σε δίσκους

4823 70 Είδη από χαρτόμαζα, διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, π.δ.κ.α.

4906 00 Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα 
βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι· 
Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα 
που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που 
αναφέρονται παραπάνω

5105 39 Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες (εκτός από μαλλί και τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας από κατσίκα του Κασμίρ)

5105 40 Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

5106 10 Νήματα λαναρισμένα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε μαλλί ≥ 85 % (εκτός από τα συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση)

5106 20 Νήματα λαναρισμένα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % κατά βάρος, 
από μαλλί (εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

5107 20 Νήματα χτενισμένα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % κατά βάρος, από 
μαλλί (εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

5112 11 Υφάσματα από νήματα χτενισμένα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
>= 85 %, με βάρος <= 200 g/m2 (εκτός από υφάσματα για τεχνικές χρήσεις της κλάσης 5911)

5112 19 Υφάσματα από νήματα χτενισμένα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 
≥ 85 %, με βάρος κατά τ.μ. > 200 g/m2
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5205 21 Απλά (άστριφα) νήματα από ίνες βαμβακιού χτενισμένες, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι 
>= 85 %, με γραμμική πυκνότητα >= 714,29 decitex (<= 14 μετρικές μονάδες) (εκτός από τα νήματα 
για ράψιμο και εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

5205 28 Απλά (άστριφα) νήματα από ίνες βαμβακιού χτενισμένες, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι 
>= 85 %, με γραμμική πυκνότητα < 83,33 decitex (> 120 μετρικές μονάδες) (εκτός από τα νήματα 
για ράψιμο και εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5205 41 Νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά, από χτενισμένες ίνες βαμβακιού, περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
βαμβάκι >= 85 %, με γραμμική πυκνότητα >= 714,29 decitex (<= 14 μετρικές μονάδες) σε απλά 
νήματα (εκτός από τα νήματα για ράψιμο και εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

5206 42 Νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % 
κατά βάρος, από χτενισμένες ίνες βαμβακιού, με γραμμική πυκνότητα από 232,56 decitex έως 
< 714,29 decitex (> 14 μετρικές μονάδες έως 43 μετρικές μονάδες) σε απλά νήματα (εκτός από τα 
νήματα για ράψιμο και εκτός από τα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

5209 11 Υφάσματα από βαμβάκι, περιεκτικότητας σε βαμβάκι >= 85 % κατά βάρος, με βάρος > 200 g/m2, 
απλής ύφανσης, αλεύκαστα

5211 19 Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % κατά βάρος, από βαμβάκι, 
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος > 200 g/m2, αλεύκαστα (εκτός από 
εκείνα διαγώνιας ριγωτής «σερζέ» ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το 
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4, καθώς και εκτός από εκείνα απλής ύφανσης)

5211 51 Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % κατά βάρος, από βαμβάκι, 
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος > 200 g/m2, απλής ύφανσης, 
τυπωτά

5211 59 Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % κατά βάρος, από βαμβάκι, 
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος > 200 g/m2, τυπωτά (εκτός από 
εκείνα διαγώνιας ριγωτής «σερζέ» ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το 
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4, καθώς και εκτός από εκείνα απλής ύφανσης)

5308 20 Νήματα από καννάβι

5402 63 Νήματα από ίνες συνεχείς από πολυπροπυλένιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα με < 67 
decitex, στριμμένα ή κορδονωτά (εκτός από νήματα για ράψιμο, νήματα συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση και νήματα ελαστικοποιημένα)

5403 33 Νήματα από ίνες συνεχείς από οξική κυτταρίνη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα με < 67 
decitex, απλά (εκτός από νήματα για ράψιμο, νήματα μεγάλης αντοχής και νήματα συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση)

5403 42 Νήματα από ίνες συνεχείς από οξική κυτταρίνη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα με < 67 
decitex, στριμμένα ή κορδονωτά (εκτός από νήματα για ράψιμο, νήματα μεγάλης αντοχής και νήματα 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση)

5404 12 Νήματα μονόινα από πολυπροπυλένιο με >= 67 decitex, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της 
εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm (εκτός από εκείνα από ελαστομερή)

5404 19 Νήματα μονόινα συνθετικά με >= 67 decitex, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας 
τομής είναι <= 1 mm (εκτός από εκείνα από ελαστομερή και εκτός από εκείνα από πολυπροπυλένιο)

5404 90 Λουρίδες και παρόμοιες μορφές «π.χ. τεχνητό άχυρο» από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το 
ορατό πλάτος είναι ≤ 5 mm

5407 30 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και νήματα μονόινα 
με >= 67 decitex των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 1 mm, που 
αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο 
σε οξεία ή ορθή γωνία και στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης με συνδετική ουσία ή 
θερμοσυγκόλληση

5501 90 Δέσμες, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 55, από συνθετικές ίνες συνεχείς (εκτός από ίνες 
συνεχείς ακρυλικές, μοντακρυλικές, από πολυεστέρες, από πολυπροπυλένιο, από νάιλον ή από άλλα 
πολυαμίδια)
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5502 10 Δέσμες, σύμφωνα με τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 55, από ίνες συνεχείς από οξική κυτταρίνη

5503 19 Ίνες μη συνεχείς από νάιλον ή άλλα πολυαμίδια, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο 
τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση (εκτός από εκείνες από αραμίδια)

5503 40 Ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο 
κατεργασμένες για νηματοποίηση

5504 90 Ίνες μη συνεχείς, τεχνητές, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες 
για νηματοποίηση (εκτός από εκείνες από τεχνητό μετάξι βισκόζης)

5506 40 Ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο 
κατεργασμένες για νηματοποίηση

5507 00 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για 
νηματοποίηση

5512 21 Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές >= 85 %, 
αλεύκαστα ή λευκασμένα

5512 99 Υφάσματα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε συνθετικές ίνες μη συνεχείς ≥ 85 %, βαμμένα, από νήματα 
διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτά (εκτός από εκείνα από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές, μοντακρυλικές ή 
από πολυεστέρα)

5516 44 Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % κατά βάρος, από τεχνητές 
ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, τυπωτά

5516 94 Υφάσματα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85 % κατά βάρος, από τεχνητές 
ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας ή με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς, τυπωτά

5601 29 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές (εκτός από εκείνες από βαμβάκι ή από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες· σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, 
βάτες και είδη από βάτες, εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, ή 
εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με άρωμα, φτιασίδια, σαπούνι, απορρυπαντικό κ.λπ.)

5601 30 Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

5604 90 Υφαντικά νήματα, λωρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 και 5405, εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη (εκτός από εκτός από απομι-
μήσεις ραμμάτων, εξοπλισμένες με αγκίστρια ή αλλιώς συσκευασμένες ως αρμίδια)

5605 00 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από 
υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λωρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λωρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με 
μέταλλο (εκτός από αντιστατικά νήματα που κατασκευάζονται με τη μείξη υφαντικών υλών και 
μεταλλικών ινών· νήματα ενισχυμένα με μεταλλικό σύρμα· είδη με χαρακτήρα καθευατό ειδών ταινιο-
πλεκτικής)

5607 41 Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο

5801 27 Βελούδα και πλούσες στημονιού, από βαμβάκι (εκτός των φλοκωτών υφασμάτων σπογγώδους 
μορφής, των φουντωτών υφαντουργικών προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 
5806)

5803 00 Υφάσματα με ύφανση γάζας (εκτός των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806)

5806 40 Είδη κορδελοποιίας χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs), με 
πλάτος <= 30 cm

5901 10 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη 
βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις

5905 00 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες
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5908 00 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, 
αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια· αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν 
για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα (εκτός των φιτιλιών που είναι επικαλυμμένα με κερί του 
τύπου που χρησιμοποιείται για κηρωμένα κορδόνια, θρυαλλίδες και πυραγωγά σχοινιά, των φιτιλιών 
σε μορφή υφαντικών νημάτων, καθώς και των φιτιλιών από ίνες γυαλιού)

5910 00 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης, από υφαντικά ύλικά, είτε είναι εμποτισμένοι, επιχρισμένοι, 
επικαλυμμένοι ή συγκολλημένοι (πολύφυλλοι) με πλαστικά ή όχι, ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα 
υλικά (εκτός εκείνων που έχουν πάχος < 3 mm και απροσδιόριστο μήκος ή είναι κομμένοι σε 
ορισμένο μήκος, καθώς επίσης και εκείνων που είναι εμποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι ή 
λαμιναρισμένοι με ελαστικό ή είναι κατασκευασμένοι με νήματα ή σπάγκους εμποτισμένους ή 
επιχρισμένους με ελαστικό)

5911 10 Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες 
στρώσεις από καουτσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με καουτσούκ και 
προορίζονται για την επικάλυψη των αδραχτιών

5911 31 Υφάσματα και πιλήματα, ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές, π.χ. για χαρτοπολτό ή 
αμιαντοτσιμέντο, με βάρος < 650 g/m2

5911 32 Υφάσματα και πιλήματα, ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές, π.χ. για χαρτοπολτό ή 
αμιαντοτσιμέντο, με βάρος < 650 g/m2

5911 40 Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες 
τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής

6001 99 Βελούδα και πλούσες, πλεκτά (εκτός εκείνων που είναι από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 
και εκτός εκείνων με την ονομασία» με μακρύ τρίχωμα«)

6003 40 Πλεκτά υφάσματα, πλάτους <= 30 cm, από συνθετικές ίνες (εκτός από εκείνα που περιέχουν κατά 
βάρος >= 5 % ελαστομερή νήματα ή νήματα από ελαστικό καουτσούκ, εκτός από βελούδα, πλούσες, 
όπου περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα», βροχιδωτά υφάσματα, 
ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη καθώς και εκτός από εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα 
ή με αλλεπάλληλες στρώσεις πλεκτά υφάσματα, καθώς και εκτός από αποστειρωμένες αυτοκόλλητες 
μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική της διάκρισης 3006 10 30)

6005 36 Πλεκτά υφάσματα στημονιού (όπου περιλαμβάνονται και εκείνα που κατασκευάζονται σε μηχανές 
κατασκευής σιριτιών), πλάτους > 30 cm, από τεχνητές ίνες, αλεύκαστα ή λευκασμένα [εκτός από 
εκείνα που περιέχουν κατά βάρος >= 5 % ελαστομερή νήματα ή νήματα από ελαστικό (καουτσούκ), 
εκτός από βελούδα, πλούσες, όπου περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία» με μακρύ 
τρίχωμα«, βροχιδωτά υφάσματα, ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη, καθώς και εκτός από 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με αλλεπάλληλες στρώσεις πλεκτά υφάσματα]

6005 44 Πλεκτά υφάσματα στημονιού (όπου περιλαμβάνονται και εκείνα που κατασκευάζονται σε μηχανές 
κατασκευής σιριτιών), πλάτους > 30 cm, από τεχνητές ίνες, τυπωτά, [εκτός από εκείνα που περιέχουν 
κατά βάρος >= 5 % ελαστομερή νήματα ή νήματα από ελαστικό (καουτσούκ), εκτός από βελούδα, 
πλούσες (όπου περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία» με μακρύ τρίχωμα«), βροχιδωτά 
υφάσματα, ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη, καθώς και εκτός από εμποτισμένα, επιχρισμένα, 
επικαλυμμένα ή με αλλεπάλληλες στρώσεις πλεκτά υφάσματα]

6006 10 Πλεκτά υφάσματα, πλάτους > 30 cm, από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας [εκτός από πλεκτά 
υφάσματα στημονιού (όπου περιλαμβάνονται και εκείνα τα οποία κατασκευάζονται σε μηχανές 
κατασκευής σιριτιών), εκτός από πλεκτά υφάσματα που περιέχουν κατά βάρος >= 5 % ελαστομερή 
νήματα ή νήματα από ελαστικό (καουτσούκ), βελούδα, πλούσες (όπου περιλαμβάνονται και τα 
υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»), βροχιδωτά υφάσματα, ετικέτες, εμβλήματα και 
παρόμοια είδη, καθώς και εκτός από εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με αλλεπάλληλες 
στρώσεις πλεκτά υφάσματα]

6309 00 Μεταχειρισμένα ενδύματα και συμπληρώματα ενδυμάτων, καλύμματα, πανικά για οικιακή χρήση και 
είδη επίπλωσης, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, όπου συμπεριλ. τα υποδήματα και τα 
καλύμματα κεφαλής κάθε είδους, που είναι καταφανώς χρησιμοποιημένα και παρουσιάζονται χύδην, 
σε δέματα δεμένα με σπάγκο, μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες (εκτός από τάπητες και άλλες 
επενδύσεις δαπέδου, καθώς και είδη επίστρωσης)
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6802 92 Ασβεστούχες πέτρες, τυχαίας μορφής (εκτός από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο, πλάκες, 
κύβους και παρόμοια είδη της διάκρισης 6802 10, απομιμήσεις κοσμημάτων, ρολόγια, συσκευές 
φωτισμού και μέρη αυτών, πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας, κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων, 
κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο)

6804 23 Μυλόπετρες, λειαντικές πέτρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια, για το ακόνισμα, το 
γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, από φυσικές πέτρες (εκτός εκείνων που 
είναι από φυσικές λειαντικές ύλες συσσωματωμένες ή από κεραμευτικές ύλες, καθώς και εκτός από 
αρωματισμένες ελαφρόπετρες, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι και λειαντικούς 
δίσκους κ.λπ. ειδικά για οδοντιατρικούς τροχούς)

6806 10 Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, 
έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους

6806 90 Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για θερμομονωτικές ή ηχομονωτικές χρήσεις (εκτός 
από μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, μαλλιά από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, 
εκτονωμένο βερμικουλίτη, εκτονωμένες αργίλους, αφρό από σκουριές και παρόμοια εκτονωμένα 
ορυκτά προϊόντα, τεχνουργήματα από ελαφρό σκυρόδεμα, συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, 
συνδυασμό κυτταρίνης-τσιμέντου και παρόμοιες ύλες, μείγματα και άλλα τεχνουργήματα από ή με 
βάση τον αμίαντο, καθώς και προϊόντα κεραμευτικής)

6807 10 Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοιες ύλες (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα), σε 
κυλίνδρους

6807 90 Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά, π.χ. πετρελαϊκή άσφαλτος ή πισσάσφαλτος 
(εκτός από εκείνα που είναι σε κυλίνδρους)

6809 19 Σανίδες, φύλλα, πλάκες, πλακάκια και παρόμοια είδη, από γύψο ή από μείγματα με βάση το γύψο, 
χωρίς στολίδια (εκτός εκείνων που είναι επικαλυμμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο, καθώς 
και εκτός από τεχνουργήματα συνδεδεμένα με γύψο για θερμομονωτικές ή ηχομονωτικές χρήσεις)

6810 91 Στοιχεία για την οικοδομική, προκατασκευασμένα, από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή 
πέτρα, έστω και οπλισμένα

6811 81 Πλάκες κυματοειδείς κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοιες ύλες, που δεν περιέχουν αμίαντο

6811 82 Φύλλα, πλάκες, είδη επίστρωσης, πλακάκια και παρόμοια είδη από ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια 
μείγματα ινών, που δεν περιέχουν αμίαντο (εκτός από κυματοειδή φύλλα)

6811 89 Είδη από ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια μείγματα ινών, που δεν περιέχουν αμίαντο (εκτός από 
κυματοειδή και άλλα φύλλα, πλάκες, πλακάκια και παρόμοια είδη)

6813 89 Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, δακτύλιοι, πέδιλα), για 
συμπλέκτες (αμπραγιάζ) και παρόμοια όργανα, με βάση άλλες ορυκτές ύλες ή κυτταρίνη, έστω και 
συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες, που δεν περιέχουν αμίαντο (εκτός από εκείνα που περιέχουν 
αμίαντο, καθώς και εκτός από επενδύσεις και πέδιλα φρένων)

6814 90 Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία (εκτός από ηλεκτρικούς 
μονωτήρες, μονωτικά τεμάχια, αντιστάσεις και συμπυκνωτές, προστατευτικά γυαλιά από μαρμαρυγία 
και γυαλί προς το σκοπό αυτό, μαρμαρυγία υπό μορφή διακοσμητικών για χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
καθώς και πλάκες, φύλλα και ταινίες, από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και 
πάνω σε υπόθεμα)

6901 00 Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. γη 
διατόμων, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από παρόμοιες πυριτικές γαίες

6904 10 Τούβλα για την οικοδομική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από 
παρόμοιες πυριτικές γαίες, καθώς και των πυρίμαχων τούβλων της κλάσης 6902)

6905 10 Κεραμίδια

6905 90 Κεραμίδια, μέρη καπνοδόχων, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις και άλλα κεραμευτικά 
είδη για την οικοδομική (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από 
παρόμοιες πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών για την οικοδομική, καθώς και εκτός 
από σωλήνες και άλλα οικοδομικά είδη για αποχετεύσεις και παρόμοιες χρήσεις και από κεραμίδια)
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6906 00 Σωλήνες, σωληνώσεις, υδρορροές καθώς και σύνδεσμοι, εξαρτήματα σύμπλεξης και ζεύκτες 
σωληνώσεων, από κεραμευτικές ύλες (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή 
από παρόμοιες πυριτικές γαίες, των πυρίμαχων κεραμευτικών ειδών, των αγωγών καπνού, καθώς και 
εκτός από σωλήνες κατασκευασμένους ειδικά για εργαστήρια, μονωτικούς σωλήνες, τα συνδετικά 
μέρη αυτών και άλλα μέρη σωλήνων για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις)

6907 22 Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, από κεραμευτική ύλη, με συντελεστή απορρόφησης 
νερού > 0,5 % αλλά <= 10 % (εκτός από πυρίμαχα, ψηφίδες για μωσαϊκά και κεραμικά φινιρίσματος)

6907 40 κεραμικά φινιρίσματος (εκτός από πυρίμαχα)

6909 90 Σκάφες και κάδοι για το πότισμα των ζώων, φάτνες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, 
από κεραμευτική ύλη. στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από 
κεραμευτικές ύλες (εκτός από δοχεία με βάση για εργαστήρια, γενικής χρήσης, στάμνες και 
αντικείμενα οικιακής χρήσης)

7002 20 Ράβδοι ή βέργες από γυαλί, ακατέργαστες

7002 31 Σωλήνες από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου, ακατέργαστοι

7002 32 Σωλήνες από γυαλί που έχουν συντελεστή γραμμικής διαστολής <= 5 x 10-6 ανά Kelvin μεταξύ 0°C 
και 300°C, ακατέργαστοι (εκτός εκείνων που έχουν συντελεστή γραμμικής διαστολής <= 5 x 10-6 
ανά Kelvin μεταξύ 0°C και 300°C)

7002 39 Σωλήνες από γυαλί, ακατέργαστοι (εκτός εκείνων που έχουν συντελεστή γραμμικής διαστολής ≤ 5 × 
10–6 ανά Kelvin μεταξύ 0°C και 300°C, καθώς και εκείνων που είναι από λιωμένο χαλαζία ή άλλο 
λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου)

7003 30 Είδη καθορισμένης μορφής από γυαλί, το οποίο είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή μη 
αντανακλαστική στρώση είτε όχι, αλλά το οποίο δεν έχει υποστεί άλλη κατεργασία

7004 20 Υαλοπίνακες από όλκιμο ή φυσητό γυαλί, χρωματισμένο στη μάζα, αδιαφανές, επιστρωμένο με 
ιδιαίτερη στρώση, ή με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση, αλλά το οποίο 
δεν έχει υποστεί άλλη κατεργασία

7005 10 Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι λειασμένο ή 
αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη 
αντανακλαστική στρώση, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη κατεργασία (εκτός από οπλισμένο 
γυαλί)

7005 30 Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι λειασμένο ή 
αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή μη 
αντανακλαστική στρώση είτε όχι και είτε είναι οπλισμένο είτε όχι, το οποίο όμως δεν έχει υποστεί άλλη 
κατεργασία

7007 11 Σκληρυμένο (με βαφή) γυαλί ασφαλείας, σε διαστάσεις και σχήματα κατάλληλα για χρήση σε 
αυτοκίνητα, αεροσκάφη, διαστημόπλοια, πλοία και άλλα οχήματα

7007 29 Γυαλί ασφαλείας με πολλαπλές επιφάνειες, «επικολλητό γυαλί» (εκτός εκείνων που έχουν διαστάσεις 
και σχήματα των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία και άλλα οχήματα, 
καθώς και εκτός από μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες)

7011 10 Γυάλινες φύσιγγες και γυάλινοι σωλήνες, ανοιχτοί, και μέρη αυτών, χωρίς εξαρτήματα, που 
προορίζονται για ηλεκτρικούς λαμπτήρες φωτισμού

7202 92 Σιδηροβανάδιο

7207 12 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 
< 0,25 % άνθρακα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) και με πλάτος ανώτερο ή ίσο με δύο 
φορές το πάχος

7208 25 Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm, περιελιγμένα, μη επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm, 
αποσκωριωμένα, χωρίς ανάγλυφο

7208 90 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί 
σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία, αλλά μη επιστρωμένα με άλλο 
μέταλλο, ούτε επενδυμένα
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7209 25 Πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm, μη περιελιγμένα, μη επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα, ή επενδυμένα, πάχους >= 3 mm

7209 28 Πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος 
>= 600 mm, μη περιελιγμένα, μη επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα, ή επενδυμένα, πάχους < 0,5 mm

7210 90 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος ≥ 600 mm, που έχουν 
ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα (εκτός εκείνων 
που είναι επικασσιτερωμένα, επιμολυβδωμένα, επιψευδαργυρωμένα, επενδυμένα με οξείδια του 
χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου ή με αργίλιο, χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα 
με πλαστικές ύλες

7211 13 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί 
στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, μη επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή επενδυμένα, 
με πλάτος > 150 mm αλλά < 600 mm και πάχους >= 4 mm, μη περιελιγμένα, χωρίς ανάγλυφο, τα 
λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»

7211 14 Πλατέα προϊόντα θερμής έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος 
< 600 mm, μη επικαλυμμένα, επιμεταλλωμένα ή επενδυμένα, πάχους >= 4,75 mm (εκτός από τα 
λεγόμενα «μεγάλα πλατέα»)

7211 29 Πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, πλάτους 
< 600 mm, μη επικαλυμένα, επιμεταλλωμένα ή επενδυμένα, που περιέχουν κατά βάρος ≥ 0,25 % 
άνθρακα

7212 10 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος < 600 mm, που έχουν 
ελαθεί σε θερμή ή σε ψυχρή κατάσταση, επικασσιτερωμένα

7212 60 Πλατέα προϊόντα θερμής ή ψυχρής έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, με πλάτος 
< 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

7213 20 Ράβδοι και χονδρόσυρμα θερμής έλασης, από μη κραματοποιημένο χάλυβα αποκοπής, ακανόνιστα 
περιελιγμένα (εκτός από ράβδους και χονδρόσυρμα που φέρουν εγκοπές, νευρώσεις (εξογκώματα), 
εσοχές ή προεξοχές που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της έλασης)

7213 99 Χονδρόσυρμα θερμής έλασης, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγμένο, 
«ΕΚΑΧ» (εκτός των προϊόντων κυκλικής διατομής με διάμετρο < 14 mm, εκτός των προϊόντων από 
χάλυβα αποκοπής, εκτός από το χονδρόσυρμα που χρησιμοποιείται για τον οπλισμό σκυρόδεματος 
και για το λινό (οπλισμό) ελαστικών επισώτρων, καθώς και εκτός από το χονδρόσυρμα που φέρει 
εγκοπές, νευρώσεις (εξογκώματα), εσοχές ή προεξοχές που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της 
έλασης)

7215 50 Ράβδοι και χονδρόσυρμα, από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, που έχουν απλώς 
κατασκευαστεί ή έχουν υποστεί τελική διαμόρφωση εν ψυχρώ (εκτός των προϊόντων από χάλυβα 
αποκοπής)

7216 10 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, σε σχήμα U, I ή H, που 
έχουν απλώς περάσει από θερμή έλαση, ολκή ή διέλαση, με ύψος < 80 mm

7216 22 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, σε σχήμα T, που έχουν 
απλώς περάσει από θερμή έλαση, ολκή ή διέλαση, με ύψος < 80 mm

7216 33 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, σε σχήμα H, που έχουν 
απλώς περάσει από θερμή έλαση, ολκή ή διέλαση, με ύψος >= 80 mm

7216 69 Γωνίες, μορφοράβδοι και μορφοχάλυβες, από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα, που έχουν 
ληφθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (εκτός από πλατέα προϊόντα έλασης και εκτός από 
διαμορφωμένες λαμαρίνες)

7218 91 Ημικατεργασμένα προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα, ορθογωνικής (εκτός της τετραγωνικής) διατομής

7219 24 Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν απλώς ελαθεί 
σε θερμή κατάσταση, μη περιελιγμένα, με πάχος < 3 mm

7222 30 Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ληφθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και 
ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία ή που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί ή που έχουν σφυρηλατηθεί 
ή ληφθεί αλλιώς σε θερμή κατάσταση και ακολούθως έχουν υποστεί επεξεργασία
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7224 10 Χαλυβοκράματα, άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς 
μορφές (εκτός από πλινθωμένα απορρίμματα και προϊόντα που έχουν ληφθεί με συνεχή χύτευση)

7225 19 Πλατέα προϊόντα έλασης από πυριτιούχο χάλυβα ψυχρής έλασης για ηλεκτρικές εφαρμογές, με 
πλάτος >= 600 mm, με μη προσανατολισμένους κόκκους

7225 30 Πλατέα προϊόντα έλασης από χαλυβοκράματα πλην ανοξείδωτου χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, 
που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιελιγμένα (εκτός από πυριτιούχο χάλυβα για 
ηλεκτρικές εφαρμογές)

7225 99 Πλατέα προϊόντα έλασης από κραματοποιημένο χάλυβα πλην ανοξείδωτου χάλυβα, με πλάτος ≥ 
600 mm, θερμής ή ψυχρής έλασης και που έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία (εκτός των 
επιμεταλλωμένων ή επιψευδαργυρωμένων προϊόντων και των προϊόντων από πυριτιούχο χάλυβα για 
ηλεκτρικές εφαρμογές)

7226 91 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)

7228 30 Ράβδοι από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί, εφελκυσθεί ή 
διελαθεί σε θερμή κατάσταση (ΕΚΑΧ) (εκτός εκείνων που είναι από χάλυβα ταχείας κοπής ή από 
πυριτιο-μαγγανιούχο χάλυβα)

7228 60 Ράβδοι και χονδρόσυρμα από κραματοποιημένους χάλυβες πλην του ανοξείδωτου, που έχουν ληφθεί 
ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, ή που έχουν 
κατασκευαστεί σε θερμή κατάσταση και έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, π.δ.κ.α. (εκτός των 
προϊόντων από χάλυβα ταχείας κοπής ή πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα, εκτός από ημιτελή προϊόντα, 
πλατέα προϊόντα, και ράβδους και χονδρόσυρμα θερμής έλασης σε ακανόνιστες περιελίξεις)

7228 70 Είδη με καθορισμένη μορφή από χαλυβοκράματα άλλα από τον ανοξείδωτο χάλυβα, π.δ.κ.α.

7228 80 ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες

7229 90 Σύρμα από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες πλην του ανοξείδωτου, περιελιγμένο (εκτός από 
ράβδους και χονδρόσυρμα και σύρμα από πυριτιομαγγανιούχο χάλυβα)

7301 20 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή χάλυβα, συγκολλημένες

7304 24 Σωλήνες κάθε είδους, χωρίς συγκόλληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 
πετρελαίου ή αερίου, από ανοξείδωτο χάλυβα

7305 39 Σωλήνες κυκλικής διατομής και εξωτερικής διαμέτρου > 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα, 
συγκολλημένοι (εκτός αυτών με επιμήκη συγκόλληση ραφών, καθώς και εκτός των σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται τόσο για αγωγούς πετρελαίου και αερίου μεγάλου μήκους, όσο και για τις 
γεωτρήσεις ή την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)

7306 50 Σωλήνες και κοίλα είδη με καθορισμένη μορφή, συγκολλημένα, με κυκλική εγκάρσια τομή, από 
χαλυβοκράματα πλην του ανοξείδωτου χάλυβα (εκτός από σωλήνες με κυκλική εσωτερική και 
εξωτερική εγκάρσια τομή και με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, σωλήνες των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου και για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου)

7307 22 Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

7309 00 Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή 
υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, 
χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

7314 12 Συνεχή υφαντά υφάσματα (ατέρμονοι ιμάντες), από ανοξείδωτο χαλυβδόσυρμα, για μηχανήματα

7318 24 Κοπίλιες και σφήνες, από σίδηρο ή χάλυβα

7320 20 Ελατήρια ελικοειδή, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από επίπεδα σπειροειδή ελατήρια, ελατήρια 
ρολογιών, ελατήρια για στελέχη και λαβές ομπρελών, καθώς και αποσβεστήρες κραδασμών του 
Τμήματος 17)
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7322 90 Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (όπου συμπεριλ. οι διανεμητές που μπορούν να 
λειτουργήσουν και ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), που δεν θερμαίνονται 
ηλεκτρικά, με ανεμιστήρα ή φυσητήρα με κινητήρα, και μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα

7324 29 Μπανιέρες από λαμαρίνα από χάλυβα

7407 10 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από καθαρισμένο χαλκό

7408 11 Σύρματα από καθαρισμένο χαλκό, με μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής ≤ 6 mm

7408 19 Σύρματα από καθαρισμένο χαλκό, με μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής ≤ 6 mm

7409 11 Ελάσματα και ταινίες, από καθαρισμένο χαλκό, με πάχος > 0,15 mm, περιελιγμένα (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες, καθώς και μονωμένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία)

7409 19 Ελάσματα και ταινίες, από καθαρισμένο χαλκό, με πάχος > 0,15 mm, μη περιελιγμένα (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες, καθώς και μονωμένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία)

7409 40 Ελάσματα και ταινίες, από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο «χαλκονικέλιο» ή το χαλκό-νικέλιο- 
ψευδάργυρο «νεάργυρο», με πάχος > 0,15 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες, καθώς 
και μονωμένες ταινίες για την ηλεκτροτεχνία)

7411 29 Σωλήνες από κράματα χαλκού (εκτός εκείνων που είναι από κράματα με βάση τον χαλκό-ψευδάργυρο 
(ορείχαλκο), το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή τον χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (νεάργυρο))

7415 21 Ροδέλες, ό. συμπ. εκείνες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια, από χαλκό

7505 11 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από μη κραματοποιημένο νικέλιο (εκτός από μονωμένα 
προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία)

7505 21 Σύρματα από μη κραματοποιημένο νικέλιο (εκτός από τα μονωμένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία)

7506 10 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μη κραματοποιημένο νικέλιο (εκτός από ανεπτυγμένες πλάκες, φύλλα 
και ταινίες)

7507 11 Σωλήνες από μη κραματοποιημένο νικέλιο

7508 90 Τεχνουργήματα από νικέλιο

7605 19 Σύρματα από αργίλιο μη κραματοποιημένο, στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
είναι <= 7 mm (εκτός από συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη της κλάσης 7614, 
μονωμένα σύρματα για την ηλεκτροτεχνία, καθώς και χορδές για μουσικά όργανα)

7605 29 Σύρματα από κράματα αργιλίου, στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι <= 
7 mm (εκτός από συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη της κλάσης 7614, μονωμένα 
σύρματα για την ηλεκτροτεχνία, καθώς και χορδές για μουσικά όργανα)

7606 92 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα εκτός από 
τετράγωνο ή ορθογώνιο

7607 20 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, σε υπόθεμα, με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός 
από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα φύλλα που έχουν διαμορφωθεί σε στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δέντρο)

7611 00 Δεξαμενές, βαρέλια, βούτες και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο, για ύλες παντός τύπου (εκτός από 
συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα > 300 l (εκτός εκείνων που φέρουν μηχανικές ή 
θερμοτεχνικές διατάξεις, καθώς και εκτός από εμπορευματοκιβώτια «containers», ειδικά 
κατασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα για μία ή περισσότερες μορφές μεταφοράς)

7612 90 Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. άκαμπτες σωληνωτές 
θήκες, από αργίλιο, για ύλες παντός είδους (εκτός από συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με 
χωρητικότητα <= 300 l, π.δ.κ.α.
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7613 00 Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

7616 10 Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί (εκτός των συνδετήρων της κλάσης 8305), κοχλίες, βίδες, 
περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες 
σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη

7804 11 Πλάκες, ταινίες και φύλλα από μόλυβδο· σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο - Πλάκες, φύλλα και 
ταινίες - Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)

7804 19 Πλάκες, ταινίες και φύλλα από μόλυβδο· σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο - Πλάκες, φύλλα και 
ταινίες - Άλλα

7905 00 Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο

8001 20 Κράματα κασσιτέρου σε ακατέργαστη μορφή

8003 00 Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο

8007 00 Τεχνουργήματα από κασσίτερο

8101 10 Σκόνες από βολφράμιο

8102 97 Απορρίμματα και θραύσματα από μολυβδαίνιο (εκτός από τέφρες και υπολείμματα που περιέχουν 
μολυβδαίνιο)

8105 90 Τεχνουργήματα από κοβάλτιο

8109 31 Απορρίμματα και θραύσματα από ζιρκόνιο - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από ένα μέρος 
άφνιου (κέλτιου) στα 500 μέρη ζιρκονίου

8109 39 Απορρίμματα και θραύσματα ζιρκονίου - Άλλα

8109 91 Τεχνουργήματα από ζιρκόνιο - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από ένα μέρος άφνιου (κέλτιου) 
στα 500 μέρη ζιρκονίου

8109 99 Τεχνουργήματα από ζιρκόνιο - Άλλα

8202 20 Πριονοκορδέλες από κοινά μέταλλα

8207 60 Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών

8208 10 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές - για την κατεργασία των μετάλλων

8208 20 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές - για την κατεργασία του ξύλου

8208 30 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές - της βιομηχανίας τροφίμων

8208 40 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές - για μηχανήματα γεωργικά, 
κηπουρικά ή δασικά

8208 90 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές - άλλα

8301 20 Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα, από κοινά μέταλλα

8301 70 Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά

8302 30 Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκίνητα οχήματα

8307 10 Εύκαμπτοι σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με εξαρτήματα σύμπλεξης ή ζεύκτες

8309 90 Πώματα, ελικοτομημένα πώματα, πώματα για τη ρύθμιση της ροής, καπάκια (καψούλια) για φιάλες, 
πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη 
συσκευασία, από κοινά μέταλλα (εκτός από πώματα-στεφάνια)

8402 12 Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους
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8402 19 Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες

8402 20 Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»

8402 90 Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση 
που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. 
Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού» - μέρη

8404 10 Βοηθητικές συσκευές για λέβητες της κλάσης 8402 ή 8403, π.χ. προθερμαντήρες, υπερθερμαντήρες, 
συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων

8404 20 Συμπυκνωτές ατμομηχανών

8404 90 Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού 
τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη 
μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους

8405 90 Μέρη από συσκευές παραγωγής αερίου ή υδραερίου και από συσκευές παραγωγής ασετυλίνης ή 
παρόμοιες συσκευές παραγωγής αερίων, που λειτουργούν με τη μέθοδο του νερού, π.δ.κ.α.

8406 90 Ατμοστρόβιλοι - Μέρη

8412 10 Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση

8412 21 Κινητήρες και κινητήριες μηχανές - με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

8412 29 Κινητήρες υδραυλικοί - Άλλοι

8412 39 Κινητήρες δι’ αέρος - Άλλοι

8414 90 Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που 
βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο. Αεροστεγή 
ερμάρια βιολογικής ασφάλειας, έστω και με φίλτρο — Μέρη

8415 83 Άλλες μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και 
διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά - χωρίς ψυκτική διάταξη

8416 10 Καυστήρες υγρών καυσίμων

8416 20 Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες

8416 30 Αυτόματες εστίες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί τροφοδοσίας αυτών, οι μηχανικές σχάρες 
τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις (εκτός 
των καυστήρων)

8416 90 Μέρη καυστήρων για εστίες και αυτομάτων εστιών, καθώς και μέρη από τους μηχανισμούς 
τροφοδοσίας αυτών, τις μηχανικές σχάρες τους, τις μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση 
της στάχτης και από παρόμοιες διατάξεις

8417 20 Κλίβανοι, μη ηλεκτρικοί, για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική και τη μπισκοτοποιία

8419 19 Δεξαμενές θερμού νερού ή ταχυθερμοσίφωνες, μη ηλεκτρικοί (εκτός από ταχυθερμοσίφωνες με αέριο, 
καθώς και λέβητες ή πηγές θερμού νερού για την κεντρική θέρμανση)

8420 99 Μέρη καλανδρών και ελάστρων, άλλων από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα 
μηχανήματα αυτά - Άλλα

8421 19 Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά στραγγιστήρια 
και στεγνωτήρια - άλλα

8421 91 Μέρη για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά 
στραγγιστήρια και στεγνωτήρια

8424 89 Άλλες συσκευές - Άλλες

8424 90 Μηχανικές συσκευές (έστω και χειρός) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε 
σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα 
ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και 
παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως - Μέρη
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8425 11 Πολύσπαστα με ηλεκτρικό κινητήρα

8426 12 Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη 
μετατόπιση υλικών

8426 99 Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες 
γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, 
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί - Άλλες

8428 20 Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα

8428 32 Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα - 
Άλλες, με κάδο

8428 33 Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα - 
Άλλες, με ταινία ή ιμάντα

8428 90 Άλλες μηχανές και συσκευές

8429 19 Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers) - Άλλες

8429 59 Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές - Άλλα

8430 10 Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων

8430 39 Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών - Άλλες

8439 10 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

8439 30 Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

8440 90 Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων - Μέρη

8441 30 Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο 
άλλο από τη χύτευση

8442 40 Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

8443 13 Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset)

8443 15 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, άλλες από εκείνες που τροφοδοτούνται με πηνία, με 
εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές

8443 16 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές

8443 17 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές

8443 91 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων 
οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442

8444 00 Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον 
τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών

8448 11 Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό, τη 
διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών μετά τη 
διάτρηση

8448 19 Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 - Άλλες

8448 33 Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς

8448 42 Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών

8448 49 Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους - Άλλα

8448 51 Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων

8451 10 Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα

8451 29 Μηχανές στεγνώματος - Άλλες

8451 30 Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης
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8451 90 Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το 
στράγγισμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισμα, το τελείωμα, την επίχριση ή διαπό-
τιση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη 
των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέ-
δων, όπως ο λινοτάπητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, το δίπλωμα, το 
κόψιμο σε σχήματα ή το οδοντώματα των υφασμάτων - Μέρη

8453 10 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά

8453 80 Άλλες μηχανές και συσκευές

8453 90 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την 
κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από 
τις ραπτομηχανές - Μέρη

8454 10 Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα

8459 10 Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες

8459 70 Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων

8461 20 Οριζόντιες και κάθετες μηχανές εντομών, για την κατεργασία των μετάλλων

8461 30 Μηχανές ενστίξεως για την κατεργασία των μετάλλων

8461 40 Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών

8461 90 Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών 
τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και 
άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, 
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού - Άλλες

8465 20 Κέντρα μονάδων επεξεργασίας

8465 93 Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση

8465 94 Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης

8466 10 Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης

8466 92 Άλλα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν 
τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, 
οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές. Φορείς 
εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων χειρός, όλων των τύπων - Για μηχανές της κλάσης 
8464

8472 10 Πολύγραφοι

8472 30 Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές 
ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή 
ακύρωση ενσήμων

8473 21 Μέρη και εξαρτήματα για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 
8470 21 ή 8470 29

8474 10 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο

8474 39 Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη - Άλλες

8474 80 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον 
τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών 
(στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη 
μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, 
του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των 
μητρών των χυτηρίων από άμμο - Άλλες μηχανές και συσκευές

8475 21 Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων τους
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8475 29 Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των 
τεχνουργημάτων από γυαλί - Άλλες

8475 90 Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή 
ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο 
περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των 
τεχνουργημάτων από γυαλί - Μέρη

8477 40 Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση

8477 51 Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων

8479 10 Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες

8479 30 Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες 
μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού

8479 50 Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8479 90 Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 - Μέρη

8480 20 Βάσεις για μήτρες

8480 30 Μοντέλα για μήτρες

8480 60 Μήτρες για τις ορυκτές ύλες

8481 10 Υποβιβαστές πίεσης

8481 20 Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή 
συμπιεσμένου αέρα

8481 40 Δικλίδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας

8482 40 Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και 
κωνικών κυλίνδρων

8482 91 Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες

8482 99 Άλλα

8484 10 Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες)

8484 20 Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

8484 90 Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων 
συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες. Μηχανικές 
στεγανοποιητικές συναρμογές - Άλλα

8501 33 Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος άλλες από τις φωτοβολταϊκές 
γεννήτριες - με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW

8501 62 Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες), άλλες από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες, με ισχύ 
που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA

8501 63 Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες), άλλες από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες, με ισχύ 
που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA

8501 64 Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες), άλλες από τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες, με ισχύ 
που υπερβαίνει τα 750 kVA

8502 31 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με αιολική ενέργεια

8502 39 Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος - Άλλα

8502 40 Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

8504 33 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA
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8504 34 Μετασχηματιστές με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA

8505 20 Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά

8506 90 Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών - Μέρη

8507 30 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με 
τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα - με καδμιονικέλιο

8514 31 Κλίβανοι δέσμης ηλεκτρονίων

8525 50 Συσκευές εκπομπής

8530 90 Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, 
ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή 
πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της κλάσης 8608) - 
Μέρη

8532 10 Πυκνωτές σταθεροί για ηλεκτρικά δίκτυα 50/60 Hz, με ισχύ αντίδρασης >= 0,5 kvar (πυκνωτές 
ισχύος)

8533 29 Άλλες σταθερές αντιστάσεις - Άλλες

8535 30 Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος

8535 90 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, 
αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, 
ρευματολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V - Άλλα

8539 41 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

8540 20 Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή 
ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου

8540 60 Άλλοι καθοδικοί σωλήνες

8540 79 Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλείστρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, 
καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με πλέγμα - Άλλες

8540 81 Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης

8540 89 Άλλες λυχνίες, κάθε είδους - Άλλες

8540 91 Μέρη σωληνωτών καθοδικών λυχνιών

8540 99 Άλλα

8543 10 Επιταχυντές σωματιδίων

8547 90 Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν 
απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για 
μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. μονω-
τικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά - 
Άλλοι

8602 90 Σιδηροδρομικές μηχανές έλξης που κινούνται με ηλεκτρικούς συσσωρευτές

8604 00 Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και 
αυτοπροωθούμενα [π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα 
για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, 
οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)]

8606 92 Άλλα βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές, μη-αυτοπροωθούμενα - 
Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 cm (ανατρεπόμενα)

8701 21 Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα - Μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με 
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)
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8701 22 Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα - Εξοπλισμένοι και με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα, ως κινητήρες για την πρόωση

8701 23 Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα - Εξοπλισμένοι και με εμβολοφόρο κινητήρα με 
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα, ως κινητήρες για την πρόωση

8701 24 Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα - Μόνο με ηλεκτρικό κινητήρα για την πρόωση

8701 30 Ελκυστήρες με ερπύστριες (εκτός από χειροδηγούμενους ελκυστήρες με ερπύστριες)

8704 10 Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό 
δίκτυο

8704 22 Άλλα αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων - με μέγιστο βάρος με φορτίο που 
υπερβαίνει τους 5 t αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 t

8704 32 Άλλα αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων - με μέγιστο βάρος με φορτίο που 
υπερβαίνει τους 5 t

8705 20 Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους

8705 30 Πυροσβεστικά οχήματα

8705 90 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη 
μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα 
φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), 
αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα- 
ακτινολογικά εργαστήρια] - Άλλα

8709 90 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα 
εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές 
αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς. Τα μέρη τους - Μέρη

8716 20 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές 
χρήσεις

8716 39 Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων - Άλλα

9010 10 Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών 
ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που 
έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί

9015 40 Όργανα και συσκευές εικονομετρίας

9015 80 Άλλα όργανα και συσκευές

9015 90 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, 
υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. 
Τηλέμετρα - Μέρη και εξαρτήματα

9029 10 Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα 
και παρόμοιοι μετρητές

9031 20 Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών

9032 81 Άλλα όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο - Υδραυλικά ή με 
πιεσμένο αέρα - Άλλα

9401 10 Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην αεροπλοΐα

9401 20 Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα

9403 30 Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία

9406 10 Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο
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9406 90 Προκατασκευασμένα κτίρια, έστω και ατελή ή μη συναρμολογημένα ακόμα - Άλλα

9606 30 Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών· ημιτελή κουμπιά

9608 91 Πένες και μύτες για πένες

9612 20 Tαμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2022 L 111/65  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3ΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

Κωδικός ΣΟ Ονομασία του αγαθού

2810 00 10 Τριοξείδιο του διβορίου

2810 00 90 Οξείδια του βορίου- βορικά οξέα (εκτός του τριοξειδίου του διβορίου)

2812 15 00 Μονοχλωριούχο θείο

2814 10 00 Άνυδρη αμμωνία

2825 20 00 Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου

2905 42 00 Πενταερυθριτόλη «πενταερυθρίτης»

2909 19 90 Αιθέρες, άκυκλοι και αλογόνα, σουλφο-, νιτρο- και νιτροσοπαράγωγα αυτών (εκτός από 
διαιθυλαιθέρα και τέρτ-βουτυλαιθυλαιθέρα (αιθυλο-τεταρτοταγής βουτυλαιθέρας, etbe))

3006 92 00 Απόβλητα φαρμακευτικών προϊόντων

3105 30 00 Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (εκτός από εκείνα σε δισκία ή παρόμοιες μορφές ή σε 
συσκευασίες με μικτό βάρος <= 10 kg)

3105 40 00 Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο και μείγματα αυτών με υδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο
(εκτός από εκείνα σε δισκία ή παρόμοιες μορφές ή σε συσκευασίες με μικτό βάρος <= 10 kg).

3811 19 00 Αντιθρομβωτικά για πετρέλαιο (εκτός από εκείνα που βασίζονται σε ενώσεις μολύβδου)

ex 7203 Άμεσα μειωμένος σίδηρος ή άλλος σπογγώδης σίδηρος

ex 7204 Σιδηρούχα θραύσματα»
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